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 لیگ كرالک هک دن ابن هتفگ ان

 زا ولت رده تسا راب نیل وا یارب

 زا یکبدا اربز دوشیم رهاظ نر

 اب نوب زب ولت تخسرس نیفلاخم

 ارت یکال یخ تیقد ارت ۲و

 تسا |دیم «امنیسددوخ هفرح

 هد

 ۱ بدم كروب وی رد

رفگرزب 4 ماد رپ ؛رصحتم ملیف
 لب 

۳ 7 ۰ 

 دن |هدرک لاغثااددوجوم یاهامنس

 1۳۵ اهآ شوم نرکاتو
 تساهدوب هقیاس و اس

 : ههباسیپ امشب

اتر ملوفد ملیف
 ۳ و

 هذاد شیاین هک
 تسا یلاوتم

 : دنآ شورفو ابرخ [زور تنهر

 هد الددازه ۱۰۷ رپ

 «حلص د كنجچ ملیف
* 



 نب رغآ شورف هگبلاحرو ۳
 دوب دالد ۰, د:غلاب نآ ۰ ۸
 هتشادرب لاتیبا یاب ۳ 4

۱ 

 «نام نآ شاد هک دش
 نوسبدوتپ رسک یا

 ر# هدو

 نثیس دو |دی
 -د زب رها نی رظان و هدبورگ

 ارم اد :ابیس شب زانشو و جاعف
 رورراپچرد دننکیم را 3 دا لب رتک

 شو رف دالد ( ۰ +

 ۹ تشاو
 زبت زود داتشهردا,؛ و دوو

 هب درگ غلاب دالدر | زه ۷ و هب نت بد رگمل قورسف_شیاما سا ایم نجتاهرو

 طقفنوب زب ولت
 درکدهاوخ تب ق_امنیساب باوخ رو

 راهچ یارب رالد نویلیم ٩
 نرو

 یلایک ۳

 نویلیم و دش رضاحستسیت د آدتب ان وب
 + اد ملیفداپچ نتخاس جرخرالو
 و فورعم هشپ رنه «نید ناجو
 هژادرپ «كاجتاب دویدوتسا سیئر

 نیا دو-فصت لاجنبات لب اقمردو
 دنک تفای رداد !میلیف

 - سنارفنک رد نیو ناج
 مرویوین دد هکدوخ یناعوبطم
 راهظا ناراکن ربغب دیدرک داذگ رب
 -وا رق نی | لوصحمنیتسخن هک تشاد
 دوب دهاوخ «دوقفم هناسفا 2 داد
 نآ یارب قوف هجدوبموسكي هک
 , تشساهدش هتف رک رظن زد

 «دوقفع هاسنفا» یداد ربءلیف
 عو رشیبیادد ۱۹۵۷ هیوناژ مثفه
 هدهه رب | رت ] تسغن لرنی و ناجدوخ و
 ,تشاددهاوخ

 ! دوریم نوباژا ودلارب
 تاشاددصق هک و دنا رب نوا رام

 یویدوتسا ۱٩۹9۷ لاس للاود»
 تن وماراب یراکمهاب |ردوخ لقتسم
 دادن اریخاتب لاسما طساواات د دوخ میمصت نیاتساروبجم دنک اب رب
 مایلی و اب هک یداهدارت یط ارد
 تک رش رت را و لوصحم مداوم ملیف رد د-یاب هدوش دقمنم تل وک

 رد

 ناتساد كي ملیف نیا هژوح
 بانک زا هک دشابیم مارد كيتتامر
 وبپچو فیلات مان نیمهب یفورعم

 یرا درب كیف و هدی د رگ سابتق| < زچیع
 دهاوسخ تدوص نویاژ رد نآ

 هعف رگ
 -وشوج هدهمب ملیف ین ادرا دا ذ را

 (فب كیب دملبفناد رک دک ناگ ول آ
 كيارودن ارب لب اقم شقن و دشاب يم

 باضتنا زونه هک ین وباژسی رتکا
 دوم دها و هانیاهدشن

 ناک لاویت-ف

 لاوبتسف دوجوع رایخا قبط

 مودزا۱ ۹۵۷ لاسدد ناک یامنیس
 دهاوخمتخ هم مهدفهو عورش هم

 نسیا نیلاوفزا یکی لاما
 هک تروصتیدب هدون رییفت لاوبتسف
 دناوتیم طقم هدننک تک رشروشک ره

 دهد# | ,املیف كي
 دراد رظنرد اکیرمآ تلود

 رت|نی رتهسب باختن| یا رب یا هتیمک
 لیکشت ناک,نداتسرف یارب دو*ک نآ
 دهد

_ 

 ؟راکها زئاوج

 فو رع«نادرک راک نوتیسحدوج
 ابتیس مواعو رثه یمدا ۲ سرو
 هسلج نیرخآ دد هک تشاد مالعا
 دش هتفرکر یز تایصت یمداک آ

 لاسما داکسا میزوت نایرج
 هصاوخن شخب نوبزیولت طسوت
 دیک

 زلاوچ یاهدپ دنا یماس!تسیل
 راشتن| هیدوف مهدجیه رد راکصا
 . تقایدهاوخ

 و تس رد زئاوج ناکدن رب

 دن وشیم مالع) سرام متفه
 دوم: ناشن رطاخ نونیس حروج

 درادوضع رفن ٩۸۰۰ یمداک ۲ هک
 (یفخسیآ داب) اهن ] كي كي رظن هک
 رثات راکسا ناکدا رب باغتا رد

 هينک یم
 اج دنچ زا ربخ دنچ

 تیم نادرک او تیلکیور
 اد دوخ یاهملیف رثکا ونپلک درک توف تل نکس تذم یصعخ لرتمرد

 تراگ وب یرفمه یناهگان كرم
 «تداک و بیرفمهردندادعالطااهپ راک ر بخ هکیروطب هتشذک هنقه

 . سا هتشذگ رد باوخ قوم سوم وناطرستلمی کی رمآ یانیسووپخمو یمیدل هل

 «اقب رف آ هکلمو ملیفرد یزابیارب راکس|ءزپ اجنخ اب فو مداجکی نوک د تفریم دااسمشب هوویلاه ناکشیپ رنه نیرت دنمرتهذا ید
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 سو یحیی سیره سیم يا حین
 ۱ دوشیه قشاع «راک اروبد»

۱ 

 _ِث

 «دوطا ریما یاهسوه» لث شورف رپ ملیفدنچ شیامنژا دج
 رود یصاخ تیفورمم یسلکتا :داتس (راک ادرید) مادنز ینادزوو

 ناتچبتیدباب اجنیازاد ملقرد یشقت یافیااب یتحو درک سک ناهج

 تیزا نوتک ات ددوآ دد یزاب ودرگف شوفآ رد اد ( رتسکلل ترب)

 - ورورتع > مافددیو |ربخآ !تسا هتشادن هقباس یسیلگن | هراس
 قد !هتشوت هکبدوطب و هدیدرگ یزابمه (ندلوه مایلی و) اب «ربکتع
 دب چیهو هتخاسدوضب دوخز| اد (اروبد) ملبفنیا یقشع یاههتحم
 هدشاب هدمآشقارسب ی قد تی

 نسیا یلو دون هبهت ناتسلکنا رد
 یکب و درببمرسپ کی رما ددرغاوا
 نوب زب ولت ژربع ناناد رگ راک زا
 هشیم بوسحء

 دیدج ملرف 2 -ورههچ و
 هورگ دیدش تفلاخم اب نازاکابلا

 رثکا و تسا هدش هجاوم ت کا و تسا هدش 2

 کیرعا دددو> ومیقالخا یاههتیمک
 شیدا هبلع ادج هک دنته میصم

 ۰ دنیام مایق ملیفنیا نداد
 ینسیدتلا و رتخ»« ینیدان یوم

 ۵ عاعو یاس یر بز «یداه»
 3 < .عداع ۶ یر افش رج درو یاقآ اریژ + فو سا

 - درک نهاوخ ییردت سالک را

 ٌةقبط - یردان ناب ایخ

 دهم صحیح می ی ی میم میم میم
 1 ریل وک ) هلجمرد ؟ فو رممدنم ره
 هتخون لبضفت اددوخ یفارگ وب
 هراب نیا رد دداد رظن هد تسز

 دیامن ردتنم یباتک
 ی ,سیسادل |دی دج وب دووتسا +

 ۷۹۰۷ لا دد ء6 رغ و دراکن
 بهتیاد وی هناغ اکیا رب ملب ۳

 یکی هک هونده|وخ هیت ین رآ
 بادآ یلاکیرماد اه زا
 1 ام فزوح ینادرک راکب هک



۳ 
۴ - 

 ین < رجوسخ

 ٌناح رهق 7 تاک و

 مت هنتق رتخ و «

 ی, ین یی

 رک وک >یل و دوب هدشهو ریس
 تشاو دیو رت وا تیحالص و تشباف
 میطع شقن یاهبا یا رب هک یو

 ط رب تا رلاطساو

 دوب ناتشکتازا یلاس هرات گرتخد
 ربواصت ناتتشرتهب شاءرپچ هک
 تفوت ] و تشاد تهاش اههسفاتک

 هوب هدش هدن

 یقاک هان
 تسنادرن< رکو کو
 « هناب دشاب زیکنایسوهو هدنیرق 2 . دناروت یم رتخد نیا

 شاب روطنیاوایارب لقاالایو
 یل نوید > رتخد نیا
 تشاد

 هتالعرک دوب یمیبط بیت نهی و
 ردهک شاپ دیدش نانچ رتاتهب یو
 یتطلس یمداک ]درو یگلاسههجیخ
 دوش ناتسلکن» كیامادد یاهرته
 داپچ شیوخ یناتاوت ورگتتیاب و
 ناتسلکن ارت ات ناک داتسنب رت هتسچ رپ تورو موج فک قات ی زا یکی وج - ۱٩۳ هود هعب لا
 دب ۲ امشب

 وب هک یا هماتشیاد نیتسعن

 باقن» تشاد هتجرب یلد نآد»
 ینایجاشاسنامردو دوب «یروقت

 سس 0۰00۰20

 ووونج ::
 راکسا یمود

 «سوهع مان سوپ وت»

 تمدخ < نیوب ووقحردیب ون نیا زا
 تحت !رواو دهد ءاحتا یاهتیاخ

 یاهملبف ناکراتس وزجو دادزارق
 ژادوخ «نیوبو> ؟درو] دهشیوخ
 زابنیب یداد دارقو داهنشیپ نینچ

 شیامن زا بش هنچ ژوته !ریزدوب
 ندنل » هک دوب هتشذگن «یوقت باقن و
 لاسجنپ تدمب یدادر|رقوااب «ملیق
 - ره وزچ كرتخدو تخاسدقعم

 ردناتسلکن) ناوج یامنیسناکشیپ
 دعآ

 وا یگ دن زرد نادره
 زالبقات نز نیا هک یماپملبف

 رهاظابت ]رد مود یتاهجكنجژاغ ۲
 زا توافت هب یئاهمت یاداد دش

 نامزان لوا تبازیلا هکثم هدود
 .دوب ۱٩۳۷ لاسردناتسلکن (ولاح

- 5 
۴ ۱ 

 حوادد اع
 ین ویلیم تاساسحا رب شی و

 نان ژو ت ماد طلس
 نوروآ تسدب یا رب

۳ 
 یافته مت

 یتتتسم هدعاق نی ح دم مدعاق نییاژا هتدرکیمحرخ
 رونی ترباد هوووو دندوش

 نبرتن و زب 2 عنآ دنا 5 7 ووناتسلکن اب 7

 ش ریو د وتق ریو امشب رو ز تو وح
 نانب ژان تسدورسو دعآ یمدنب اد
 جوز .دشیملام دکل ایو تسدریز
 راب «رولیت تربادو و < یلنیویو»
 < ول راد لپ مد تک رش اب رکید
 ین دشن شوما رغ یابیدژا رت زا یکی
 دن درو[ دوج وب ار امنیسخي زات

 مت[ ودیاشلاوحا!نیا همهاب
 می تن < ناتسلکنا زا رفرب
 و یاهنرح یکدنز رد «نیوید)
 راس زا شیب وا یوم یوصعب
 ردا ری ژدشاب هدوب رت و شی اهملیف
 موسوم یئاناوت هشیپ رثه ملیفنیآ
 یژابمهو)اب «ربوبل وا ست دال هب
 یو یکدنز كيرش اه دمب هکدوب
 دید رک

 یاهملبف نیرد «یلنیوب
 هچوک» یاربشیوخ كنجزالیق
 ووتک ]قافتاب نآ ردهک « نیت دامنس
 * یزاب «نوتفرلزل راچ» نوچیئان اوت
 .تسالئاق یدایز یزرا درک وع

 یاکنرماات یناتساب رصمزا
 مهد زون نرف
 تذل نیل واو داکسا نینسعن

 < هتفرداپ رب اب یللمل | نیب ترهش كي
 هبناخژاسپ دشلصاحنز نیا یاب

 یقاب اکیرمآدد «نیوید»«رثانيا
 -.ردناسکل او یارب یلبفرد اتدنام

 ملیف نیا . دوش رهاظ < اددوک
 زین شرهوشودوب «نوتلیماهیدیل»
 ۱۹۱ لاسب .تشادتک رشنآ رد
 «نوتلیماهیدیلو هیهت هکن 1 ذاسب
 ناتلکناپ «نیویو» تفاینایای

 دی مک اشوان رب
 روژامد< دو ۲ ااکیب»

 ملیف 4 و هد وت ن
 یم 7 7 و هرهک دصند وب
 + ارتاب وتلک و

 راز« واشز دوهشم

 ملیف لا
 موم تسکش اب تهجنآ ژا را و دوب

 ار شاهیهت حراعمتسن وتن هک دع و

 دن درک رب نآ نابحاصهب
 نسیم

 1۶ «ینآ قیمع یایرد»
 نهرته كي یگدنز رد

 دد ناتساب رصم هکلم كي شق
 ثرتخ» لدو <ارتاپ وثلک و رازسو
 هد یبونج یاکی رما زا ی)هدنبی رف
 هصانیدیسب تفام «هتفد دایربو

 ۳ ماکابارنآ «نیوبو» هکت سا
 .دش لاو تیقفویب و هاونب طب
 _ دون وا كترد هطق نیا اما

 ؟ادب ودشاالبو تیمور میظهشه

 ۳ بوم مانی یسوبوتاورو
 شاجهكیو ترپغو)یارب هکدنآ
 زا 9 نآاب ماوتیلو داکسا
 ۳ .تشاد هارمهب یحور

 2: «نیا هک دن دقتعم نب ۳9۹
 ۲٩ هحفم رد هیقب

15۹ 2 



 ث.یپشب هکشنا یاب ء
 سم نب رب ین راشب وا هک سب نیمه د» ِ

 دین | هب
 دشیم دداو دن وب هک یمقوم

 ٍ ملهکتسا نا دوتسر نم نت یوم

 هریخد وا یا رب یئاج هک درک فلت

 یا رب طقف هن نادوتسرررب دم. دنک

 ۱ دهکن اچوز
 لاعشاب ینی ریش یدادقم وار ایت اب

 هک رهز یاههبشو كئفت «رمنغ
 دننک تصسدد زین تسوا راک رازبا

 مدق یدواخ ثكلامسب هک یمفوم ابو

 تشردطخاب اههمانزور تشاذکیم

 - درفلآ و دنتشو  هحفصرسرر

 مد رمفطا وع جیوهت دأتسا كاکچیع
 نیتچه 4 دوشیم هاو ثنک كنپب

 ردرکید ناحایس هتنام هک رماکنع

 رفن ود درکیم شد رک < لعم عحاند

 كي رب وصت ريز هک نتسا وخ واژا یدنه

 ؛:دنک ءاضدا ار هنه رب رج

 زا هک ت اهجوت نیا
 هام دوشیمژ| ربا فاکچیپ مدرم

 ندردردیو اریذ تسدا یشوقلد
 هک دراد وژرآ هشیمه دوخ ژوعر«
 نیست درود دنمرنه و هشیپ نه

 ؛۱..دریکد ارق

 یلاهملیفب و ان هک یلاهملینرد كاعچیه
 هک هد رک یمس هشیم -_

 دهدمولجیژوم رم رو طب 2 9
 هک «تاجن ۰ یتهک ملیف ۶

 ۶ »و نآ نانکی )۷
 و « رهكنبالوءات» نآ ۵" دو

 رکف سک ره دن دوب گم
 تاعچیه ملیف نی ادد ریش هک رگ ی

 داد روئسد هکلپ

 رد یلو دهدیبن ناشت و
 یا همانز» -ناشکیزاب زا یکی محور

 نییرود ه تشاد ربا 2 تشاد رب:

 مدرمو تف رک رارق هاو اب
 كينآ رو هکد ندید تب راک

 یورادو و ناونعب

 تست راد زردن ر : زا

 تسا یمن

 هبذاد هوجو امشیس مااعدد نونک

 دناوتیم ین ادرک راک ره املحم 9

 یلاعسیپ كباب یخ دات هسامحكي

 ددوآ

 ی
 امئیص هدرب یورباد شیامت

 نایجاشامن زا یکی هک دوطنامهیل و

 تفکیم هوویلاهرد

 ناسنا «تسا لکشم یلیخ»

 ًةهدرپ یود نانچ اد یکچوک ءدبا
 هک دهد ءولج امتیس

 « كاکچیه درفل[»
 . تساهدش هتشاد رب یدزالاحب ات هک ی سکع نب رتهب

 # ۳9 -۷ هحتص _

 داوح واهن وپسک

 شحزا رو ی
 یلصا ریو ۶ هودشاب یلاغ
 "1 درک سفشسم

 یداکشآ لئالو
 یسوصاهن دار ؛
 دشاب هریف و

 ,دیکک هنابژ ویدوتسارا وی هداپجزا

 هد رک هیهت ندنل رد هک یناهلیئز

 «دوشیم دیدبات مناخ» و« هلب

 ات شزرا رب یاه تبسالکن ا وب
 یاهزانناج [ررکمو دن »هدش هتخانش

 دن ریکیم

 ۱٩ ۳۹ لاسدد كاچیهد رنا۲
 ژاو هررطک مدق هدحتم كلاس <
 یبلاچ وددمتمزاث ]لاحباث سس نآ

 تسا هدرک هیون

 امثیسواک رب ءوالع نونک !یو
 نوب زب وأت زا زب شیامن تب هتفه ره

 وا شراک الاح اذل . دنکبم شغب
 شن تسود.تسا رثشم شیب لاسدچ

 ,سپ وآ ارچ 4۲ دننکیم لاوتس ابلاغ
 هسب نونک اتسحز لاس نیدنچزا
 هصدسپالا؛ دزادرب یمن تحارتسا

 دعاب نیادا باوج دب راد داظتنا

 لیبفنیاو شیابنو انیسرنههب هک
 لاح ۰ تسا دندقالع یلبخ اهریچ
 هیچ لاوسنبا۷ ید اب هکن

 رابط | تل رجیدتم رله رتمک هکت سیا
 . اداکشآ ید هززد ارنآ نایو

 . دنمقالع لوپب هک د نکبم ناع>ا

 ۲ تسا



 مایاژ

 یاداد دن دادیم رب دوخ ءاتوک

 + تسین یلماک ژاتت وم

 داحب|دوشیمن حیحص همادا تیاعر

 اب [ دد یهاک

 ادیپ یدروم نادنچ سصاخ یویت

 اهنی ادننام ودنکیمت

 هک دسریم رظنب « لاحنیااب

 ژاتن ومد رومرد هک یت ار رقعو دءاوق

 هلسلس رد ؛ یسلک دوطب « اهنلف

 ؛مید رک ریسفت و نایب هروک ذءتدلاقم

 یربخ ویرقس یاپءلیف صوصحرد

 درابتعا یاداد زيت اپتیا دنناسو

 دشاب

 هک تشاد هجوت دیاپ اذپعم

 دوجونودب الومعم؛اهملیف لببق نیا

 یتح-دن وشیم هتشاد رب قیقد رای وک د

 یامنیس ناداتسا نی رتک رزب وا یکی

 ؛ ی رهالف تربور « رتناموکو

 تعاضزا هتشر نیاردی دی اب ریو هک

 هنوگچیه البق ؛ دیمات یزالیف

 تشون یما شیاپملیفیا رب یژاب وک د

 هبهک رتخدنیا زا یپاذرلک
 ؛ درکنیم رداک زا حراخ یا هطفن

 بیقعت امن رودكي زا یا هنحم هلیسوپ

 یجاشامت دد ساسحانیاو دوشیم

 لونشم كرتخدهک دیایم دوجوپ

 . تماهنحص نیا «دهاشم

3 

 هراب رد یلابجا ت ن

 نتنتسهیاپملیف ر۵ ژابز وم

 (لنوسضورویروتام1)

 ۳ را
 و یوبد سس و
 دا قج یو جمجمه جم

 ست

 ران آ داتس)ملیف نیرخ آ «انای زیئول نات-ادو ملیفزا ی)هنحص

 حرط ثكي هکن ] دوج واب زین ملیف نیارد - ی رهالف ترب ور ۰ دنتسم

 نآ یارب یقیقد ژاب رکدالبق یترهالف اذهمم تشاد دوب و یناتساد

 - دوب هتشونن

 حعضاو دوطب بیترت نیدب

 عامتجا هلحرم ردهکد وشیمهدهاشم

 و؛ اههنحصرد رخ اتو مدقتداجیاو

 و لیعتسو ؛ژاتت وم عقومرد هصالخ

 دوجوروتل ومیارب یرتخیب یدازآ
 ًابلاف هک تسا هلثم نیمهو دراد

 د دنکیملکشم ادیمطق میصتذخا

 دوشیم تعاب هک تسا هلم نیهزاب
 هشیه هک یترهالذللم یصعش

 تاب رظن و اهیرولت هتشاد ششوک

 یماک لیالدو قطمیور اردوخ

 هدن زاسهک ددرا یعدم : دنک هماقا

 روتن وم «رتناموک دیاهملیق یمقا و
 ۱ تسا

 هک یناتساد ملیف كي رد

 هتشاد رب ویدوتسا لععاد رد

 اههنحص رخ ومدقتبیترت دوشیم

 نیيعع تقدب ةفاک یور رد البق

 ؛ دنتسه ملیف كيرد ام . دوشیم

 هلثم نيا؛لتوسیف ورپای یروتامآ

 یصغش هقیلس كي هب طونم !رهاظ
 لامعا یرادربملیف زا دعب هک تسا
 .ددرکیم

 طاقندرومرد تسا روطنیمه

 هب ایو ؛نویسک ] رد« ینف متج

 نویک آ نتخاسمسقنم رکید تدابع

 یاپملیفرد هک « ددمت«یاپتالپ هب

 زاغآ زا ویدوتسا لخاد یناتساد

 یا-مملیف رد اسما دوشیم جی رشت

 هراب نیا دد میمصت « یرتنامرکد

 یکتمروتنو-م تواضق رب الماک

 . تسا

 رهب« یدنچ تاررقمو دعاوق

 دوجو اپملیف نیا درومرد « تپج

 تاونعپاد اهن آدیابن هچرگا . دراد "

 دنتسمیاپلیف ژاتن وم نینهآ نیناوق
 یهاک [تروعره رداما «دب ریذیب

 .دیابن یم بجا و الماک اهنآ رب
 فلتخم نالب دنچ هکیماکنه

 دیدادرایتخا ردنیعم هنحص كي زا

 ابلاغ( كينس ملیف كيرد ًاصوصعم)
 لیوط نالب هکتسن ] شور نپ رتپب

 رت كيدزن نالپ كيزا رت ولج اد
 ؛بیت رت نیدب .دیهد یاج ملیف رد

 دعب و هدن ایامن ار هنحص مامت |دتب|

 هیکتنآ تایئزج زا یکی یوررب

 میناوتیم ار شور نیا . دیاهدرک

 « یناریا ناناد تمکح حالطصاب

 دروم نیمهدد . میناوخ «یسایقد

 تارییفت هک تشادهجوت دیاب ۰ اللاب

 نادنچ لصاوف و ایا وزدایز یلیخ

 . تسیل دنیآ شوخ

 دروردهک یرگید مهم هلئسء

 یاپدلیف لثم « زین دنتسم یاههلیف

 - ۸ هحفص -

 رد گل وه و

 ک
 ۳ یا 2+

  یوو رب یددب حاد

 1 یاضم ور ِ ان

 ِس , دهد سیغشت

 و دسیاب ۲ نالپ كي -۲
 هرز ساسح ردقن آ + هک دشابن ینالوط

 وروآ درج ب جاش اق نیا
 ۱۳ زا یابد له

 اس کیم بل
 روخووبان هلصافالبو هدرک نایب

 ۳ رتد اموکد ی ِ

 را دهدعاق یوم یی تا هفتم
 دنکیع هضرعنایب

 ,رالخردقن ۲ هندیاب نالپ كی»

 نایاپب اددوخ هفیظو دن اوتن

 ردوشهدیمهف حیحص روطب و هدیناسر
 شام هک د درک ین الوطردقت ۲« و

 تفایردیا رب راظتن |لاحدد اددوخ
 4. دبای یدع نالپ

 یاهلیفر» هک دسریم رظنپ

 نالپ ره فقوت طسوتم تدم دنتسم

 یاهلیف هب تبسن ۰ هدرپ یوردد

 -دفاب رتدایزیکدن| «رکید عاونا
 نانجمهدیابهدوک ذمتدم لاحنی | اب

 یصاخ تیفیک و یکتسیاش هب هجوت اب

 جدتعبضو بلج یاب نالپ رههک
 . دوشنییعت ۰ دراد هدننیب تقد و

 رعد رومزدرت تدانمشو 5

 لافالسب دنچ هک یلاههلحص ندرک
 ژا تسترابع « تسا هوجوم نآ

 لب دمب و لیوط نالپ كب شنا

 بس ناتها زا یریدرت

 ۲ کج لوقپ !رد7 ناوتبم
 » تسااد «یسایق»



 -رودمشچ نآ رد هک یماپال
 (امادون اب) یقفا 0

 ؛دن |دذگیمرظن اا ارم
 ناوارف ِف

 شش

 و دنتیم
 اکاملینرو

 هکتسن آددومنیارد هدعات
 تا
 ادوناب

 109۶م

 203 ۶بمو) هجوت طاقت رو ای

 دوشمنخ و عو رش(0/ ]رب
 یب هطقن رد یتامادون اپ

 زا یتیماخ چیه دجاوهک یبآب
 تسین ءاقلا و ناب رظر

 ددودبالصاهک تل.
 رثهب
 نیب دود هک یئاج رو لقاالابو

 تخودرظن یهجوت لبافزیچ

 ۰ درگ
 یلاوتنالپ هدددامادون اب ريسم

 عون نیا نالپ هد رهدد هکنی|شرب)

 (دشاب هتشاد دوج و نیب دود تک رح

 رد تک رحریسم هلتسمهز دن اب تسرو

 . درادتیمه| « ملیف یاهرداکلخ او
 تک رح ریسمود هک اد نالب ود زک ره
 ؛تسایرکیدسکع یکی ددام|دون اپ

 تارون اپ وداما .دیهدن را رق مهرانک
 ریسم ظاحل زا اد رگیدکی هک یلام

 هجوت بااج دنناوتیم ۰ دننک بیقت

 رد ناکعو نامز » هلاقم رد
 میدرک یئاهسناکع هب هداشا «ملبف
 دوجو یاداد الصا تسا نکمم هک
 روتن وم تراپمام| هدنشابن یجداخ
 اجنیارد ام ۰ دنکیم قلخ اداپنآ

 ۰ مينکيمن حرطهاد بلطم نیازاب
 یاهداسرایسب هتک كي زا تبحصام|
 مایف ددآاصوصعخم هک ميرو آیمنایب
 درادیناوآرف جاود ۰ دنتسم یاه
 یلامنیس ژاک ور كي هکنیا نیعددد

 ووخب ار مال نیا دناوتیمن تسا

 رتک | راک كيز|یری وصت :الثم. درب
 رداک زا جداخ یزیچ هب هکیلاح ِت
 ۳ دمی و « تسا هدش هری
 ی تي زا ینالپای هنحص
 دنکیمودنیانیب رقطنمیاتسبمه 44 ۰
 رتک | راک هک هوشی نتمطم یجاشامتد ۱

 ءرظنمب ندرک هاگت لوفشم و ۱
 الرع هکیلاحود .تساشیوخ + 9
 ار امت رود ءرظنم هکددا» ِ

 و زا یپازولک و ۰ هتشادرب3 ۰*۴
  یرکید زود دد رتکاداک_نج
 هکیلاع رد « یرکید نا رو

 .سآ ادواریو ۰
 ۱ دنشاب هدرا ۱ < هیت :هدا دلی ک

 ۸ هینعاق بش هدعاق نیا هکتسیل ی.

 در 2 ۳

 نوفای ناس

 حالطهاب ای رزم عون كي
 لصتالب هریگتاو یفآ كيرحت هوق

 [اروننامدوخ هک دوشیم داعیا امرد 5 5 هم داجی) ام

 یرکیددرف هجو [رهاظ هکب رجب
 دی . ميتکفارظت ۰ هدرک بثچاد

 دنوبیاب طیر یعون دوخام
 و؛دنکیم هاگن هک یصخشنیب
 کن نآب هک

 ۶ -مياهددو آ

 یاه رظ۰

 ووجوب ؛دوشیم هتسی ر
 ؛ل اصتا ودن ویپ نیمه نیا

 و صحع یارب الاب دد هک یلاثمرد
 دد را گیمداجب | مي اهدژامت دودهرظنم

 سیب

 دنلرام»زدیدج ملیف «زذد ۸۰ ردناهج ر ود» 0

ٍ 
۱ 

1 
) 

) 
۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ 

 ریخاكنجژا شیپاتهک «سیت»و

 یلنیرید
 وآ یکدنزرو شریتات نی دم ۳ یشیگاح یه نکا تصو] یگشیپ رنهیگ دن زهدود شعن

 هک دن راد
 لیتسزو یزاب شودزد هک دوب نآ

 دیده .یکدزب رییثت امنیسردو| داک
 رد تک رش زالبقات هجتانچ 3 تک رگ زالیقات هعنانچ دروآ

 یاهملیف همهرد «نیویوو ملیفنیا راک شوررذ رییقا
 - رنهزا رظلف رص ؛شیوخ هتشذک هتذذگ «سوه ماش یسوب و |

 یدبای بوخ تارثا و ساخ یتابیزرطاغب «دوخیئاس مات ذا

 4 بود شنالب و اما تش|دشوغ ] زد میس مس سر سهم | تیقف وم و ت رهش هشیمه شا« هنبب رغ اتطمدراذگ یقابنز نیایورب هک
 دوب یلژ رمایلیو ی هماشیامت
 تشب دین اوج هدننک هریخ یمایز هک
 ود نامز تشذکر اث ۲ و هداهنرس
 نز نیا .دشیم هدهاشم شاهرپچ

 -هب «یزاب» طقف هکدوب رب زکات
 رگید هک اریز .دهدب 4 | دا یچاشامت
 بیس( | داهوا تا راکسا» یلکشوخ
 هدادتسد زار نی رید ترهش هدمع

 مانب یسوب وتاددد «نیوی و ..دوب
 هکد وب قالعم هنیب ر هكي «سوه

 شی رتیدنآ دام هزات تفت

 ۸۰ رد ناپج دود و ملیفرد
 رد ینادوتسر تیریدم «زود

 اکی رمآ یب رع یاهرهشزا یکی و
 ملیف نسیا یو:راتس دشابیم
 نددلوژو نامر ژر سایقا
 و ْتسا

 ۱ «شیرعب

 ۸۰ رد ناپج دودو رد
 «ناوج هشیمه» نلدام «ذود

 یورب یکیسو فلج یاهسابلاب
 رب هوالع .ددرگیم رهاظ هدرپ
 -نی نادنمتهژ| رفن ۵ وا
 دن وادتک رشملیف نی ادد زین یللملا

 ؛ «لدن ان رف» اهن ] نایمردهک

 هب تساوخیمن و تسن اوت یمن وگید
 -سشش وک ام .دشأب یکتمشب وخ ین ابی ز
 -رپ مسجت ددوا یاسرف تتاط یاه
 اریو نونجم < شالب > ژانوس
 و كکط قث داد قوسنونچ فرطب

 3 هو «هبآ وب لداش>لوداک نیت رام» لااد وا تساوت شرهوش تیمی
 یاهداس و شارژ اب ماوت یکدنذ و مک ۰ تب ۱ ی رم,هفید مارتاتیم کلارلو

 ردناهج رود ٌهیهت یارب وا یوزرآ هروم هشیمه هک ار
 یهایس ۸۰۰۰ «ذود ۰ .نمیمأت شیارب اددجم تسا هدوب

 : دیامن 6 «سابل تسد ۷6۸۵ هرگشل
 ۱ زا دی «یلنیویو  تكنيا هب نولاب كيو ؛شیز ۰

 سیلک سوت ملف تی هلاس هد
 یحطسوهداسو | شقن .تسا هدیدرک و لیف ۳ ۴ تا عیب قیعیای رد و مانی( نوتکا مهذا كروب وین دو

 یلانن رته یارب میسو نادیمدقاف و
 زکا یلو تسا یئاناوت زاربا و
 اب تردق میلتسمو نیکنسلدنب)
 ادهع زا «نيویو» ایآدوب صاخ
 یاب ایآ و دمآیم رب نآ ماجنا
 :یئامن رثهو ینابیذ» نزنیا
 .تدوصب طقن ار

 یسوب وتاوو « هتفدداب
 زاو میاک ظفح بلقرد
 هک ی لاسهنایمو هداتفا

 شقن < یبآ قیع

 هتشک و رب ور یدایژ تیقفوماب
 -یممولعهاجنب | زا تیقف وم نیا و
 دروک ر تسا هتسئ اوت هک ددرک

 یاءهملیق رباربرد اردمآرد

 -ود ب.لییسرت |« نامرف
 هناکتفه بتاجع» ولیم
 هقیرطب یاهژات ملیف ) «ملاع
 .دنکشب (امارهنیس

 یارب ودر, ۰ ددناهجرود >
 ۱۸۷ ؛ریماوت /ددراب نیت

 « نت رامنس تربورتات هنحصرب
 تدویعب سپع و دشهدروآ

 - كرزب همان زور رد یترواپ

 پاچ دشیم رشتنم سیراپ رد
 ءاومیدایژ تیقنوماب و دیدرک
 ملش اچ



 یلک دوط. و یناپج

 د آ رامشرد هتفر هتفر هک د وب هدم[ دوجوب

 رکفتشور مدرمهک تسا هدش هدینش سوسفا دازه اب یلو

 دوسب یحج هتسد ۰ رهش دآ زد امنیس نلاس اهنت حاعق| تایپ + لباپ

: 9 ِ 
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2 ۳ 
 !دت !هتخاس یراجناک دیدز| كش رسو هدز !عدب ۱

 دوم ءهتهاک هنر وز تار تف

 بآ رب شه رُیخا یابلاس ینامنیس یابتیل امق

 یرکفدیاب لب اب یلاها یاریاصوصعخم. تساهدع

 نایفط یلاها مشخ هک تسین دیع الا دد رک یساس]

 !!دننک ناسکیكاخاب اد امنیسنلاساهزور نیمهذا یکی و هدرک

 دنک ریغب ام تبقاع ادخ

 هک یلاهلک هتسد هملاطمو یسر رب هب اش هزاجا ابدلاح

 - یم دنا هداد باب دوخ یلامنرم لاطم رد ناربت تاعوطمآ

 : میژادرپ

 !ددادقلعت تاعالطا «مانزور هب اهلگ هتسد نیا نی رت رطعم

 باچب دوخ را-هخا نمض اد ربخ نیا تاعالظا اهبش نیمه زا یب کی

 : دوب هدناسر

 نامک بدی رکنب) هک هدش میاش [ریخا و

 مانیدوخیئاکیرمآ رهوش اب یبوخ ط اور
 هک هنفرک میمصت و ددادن مروتسا ریسن رتاب

 ینیلیسوروت رب وداب و دریگب قالط یو زا

 ٍِ < دنک یکدن ز امثیس نادرک راک

 هتافساتمهکدوشرک ذزپ زه ناکدنناوخ عالطا دی زم یارب دیاب

 هدراذگءارجا مقومیاد دوخمیمصت شیپ ابلاس نمک ربدب رگنیا ماخ

 دن |هدیئاز مه مکش دنچینیایسو روت رب ود یاقآزا ن

 راک رد هژادن|هچان یربخ همانزور كي هکدینامرفیم هظحالم

 ارن ۲« دوب زمربخ تفایرد ضحبب و دهدیم جرتب تیلاعفو سس

 ۱ ثساهدناسر پاچب دوخ ناکدنناوخ عالطا یا

 هحفصرودمب بش همان زود نیا هک تشذکدیابن مه قحژایلو

 رخ هک ار رب دیوتیمو هدرک تیکت اید

 لاس دنچنیک رب دیرگنیاو هدوبن حیحص هدرک هرب اخم رتیور
 |هدرک حاودزایتیلیسوروت رب

 ۲ ۲ ۸ 1 1 عرر همان دود نیا رابخا رباس هعتاف دیابر
ِ 

 هزیراریلخدرابخاو ۰ هدناوخ دودیم لقن یجراخ ی

 ال روت اتمرد روصم
 اب یلاشیسد

 , رنیدوخ هنایهام هب رشن زد؛دوب هدررگ تو ۱۸ رو ۵

 سا هتفول ی ش
 نافسانم مه هک یرگید سک

 یو هدق رکذ ندول ایفوس ما
 ریوهبوب ؛دن |هدوم رفموق رم نون

 همان زور هلجمیاهسی ونب

 وهدنخ یاد-صزا ود

 قایتشا لامک اب یتق و . دندوب هدراذک ناشرس یورار هلجم رتفد دایرف

 ینک رب هداتسواپملیف یف رم نوتس هکیلاعرد « مدش ایوج اد نایرج

 : دنتف رآ مداد هلمجنیا یعمجهتسد دن دادیم ناشن اد همان زورنیا

 هیصوت ناناوج اصوصعم موساد نآ یاشامت (نم) و

 < مکیم

 مدرکن |دیپیردهدنخ بلطمهلمج نیاردمد رک رکف هچ رهنمیل و

 ؛دشاب هچ امشهدیقعات

 .  لوقیدنکت «دنتسه یتحادانیاپمد[ اپسی ونب امنیس ن االصا

 ۱ دنشاب كنج یاههک رت و مخت لا اکیسدوی روتیو

 ؛هدشرس دردبابس| ریقح یارب مه یسیون كن رف رهش نیا

 نامدوخ یارب هلمج ات داپچ ندرک مه رساب « بلطم زا هتشذگ لا

 هک هلجم تحاران یاهسیونب امنیس « میا«دیشارن نمشد یرس كي

 . . ناشدوخ یارب حیرفت هلیسو ات دندرکیم اهزیچ لببق نیا لابند

 عوضوم ًادوف ۰ دنوشیم ورب ور امش سلماب تقوره ؛دننک تسرد

 هژوس ناشدوخ لایغب و هدیشک هحفص نیاب اد تحص
 نتشون یارب

 بلطم ناونعپ و دنفابیم مهب یتافرخزم كي ..... دنهدیم ام تسدب

 لابندب و دننکیمدیلمنشیپ كن رف رهش یارب بلاج

 سلهسیاه هچورتنادندب و دن دنخیم هاتهاق نآ

 اراهنیا باوجالاحام دن دیمن تیعها ادبا زی
 لاس سوصخم هرابش رد شوعرد یو «میهدیمل

 لیبس«دش دهاوخ رشتنم اهیدوزنیمهب هک مداپٌخ
 !هلتسه فرط یسک هچ اب دنن ادپ ات داد میهاوخ دود اد ناشا همه

 اکددوبلاه یاپجا ودزاهراب دد یخوش نیرتءزات مهنیاو ...

 !دسرپیم دازا هسردمرددوویلاه ناکراتس ذایکی دن ز رفملعم

 | دوتیلو تسا < زمایلیو >ترداملیمافان دوطچ ؛ولوچوک-
 : دهدیم باوجكرسب ؟دننکیم|دص تراذس

 گض ۱ مدرکن یسورع هبت رود مردام لثم هکنهرغآ -
 ۳ شر



 نیمهب و هدشهدرب
 درادز میمصت

 یتاعالسطا و مورب ناشیا غارب
 یک دنذ نوماریپ
 رستات رد رضاح لاحرد یو . ملک

 بک ناقب ره

 لحمب لصا نیا یددو درادلاغتشا
 زا سب راپسهر یو راک
 رتات یچلرتنک اب ناوارف تحب ورج
 هتشذکو | تسد ریز زا متد اوت

 مدُش

 یاپتناب زونه موش رثات دداو
 ارمیداب رف هک مدوب هدیسرت ورهآد

 یکایش اقآ
 مدن |درک رب اد مرس اد و ریماجک

 ! دیتبص درو آدرغب

 یلخ اد رب دماب وک هک مدیداد یافآد
 یا رع اردوغزرل و سرناب هوب ران
 ار مدرصتد

 ید وصخم نه
 . اه

 اب ب متشاد نای

 یچ هسونذود امش
 م.فرطنآ زا دیئامراب ۲ دیلسه

 هک یلح+ هب و مدرک را یئداژا
 اج نآدد امامتفد دوبهداد ناش
 هلمج اب هک مدیدیرد لب اردو
 روب هدش هتشون نآ ید تشد»
 نوش وئمم هنحص یی دو
 رگ مدرک رکفدوخ شب اشیا
 یازب دشاب تا رررد
 .موشلغاد هک دادن ین ۷ 1
 زا ومد رک رب ناهار ِ

 متکپ لد یدارم مناخ اخ اب هبح
 هچن ] فالغ رب , مدی دان | نو

 ساخشآ یا هدع هدش هنش ئ
 .دن وش یمجداخدلخا و هیب» رک

 تاررقم همهلم مث ا ( دییمخ
 : هاب یور طقلام تک

 ۱ ن

 ون رد ید

 هتشوت

 هتسهمدشدراو ثا
 یط اد ور را تا زای تفاسمزا یعدفدنچ
 و رهار یابتنازا مدید مدوب هد رکن
 یوتاچ هکیلاحدد یلم ۴ 4 رد نیم هالک كب
 اب یداد نماض

 شیب نم یو
 ۴راکزا

 متس اد رکید. دیایم
 هنیسلهاجنیاو هتشغ راک هک

 ی وضیم ار  دهاوغیم خارف هک ی هانک ی
 دگن مفکن م|هدشن کت رب ح دو رک

 دشرات و هریت منامشچرد ایند
 مداد هیکتداویدب هتامولظم و
 مدق دنچزا

۳ 
 لو!هدرب یارب قدصم یاقآ-

 4 دن هلصاف نماب ی

 تفک ودادرا رق یطاعم

 ۱ نودب لهاج  دبوش رضاح
 نس فرطب رسکی دنکب نمب یه گن

 زراو سرت همون هژات 1ّاب
 "] نیا هک متسا اد

 امساو می رک رد هک
 لامحا) شیما ردده|وخ

 روم رت تف ریدصتم

 و درب

 نادنخ هنایقاب

 تفگد مآ
 مدوصتم هبل وا

 ميکنسیاهشقن

 ادنچللآ وارد

 -۱۱ 424ص

 و تغاد م

 لوحمیوب یزیچان

 مدب دنخ دوخ هیل و)ل

 رتفد قوس
 ؟اطادیرلج ۱

 ع ال طا و هژاجا زا

 گو
 فراعت و مالس وا

 اشتمدخ ار 2 ۱

 دوب لب

 وا دعتسا ان دنهدپ و اب ین

 دناسد توبثب

 شوخدوخ یا رب

 و دشیمن هجوت هاب ناد
 دن وومنیم

 وسح+یمارد شپ اب
 اق رزرو دمآ نس قور دشیم
 0 .دند ربس ناشپ اب یاهظحالم
 یواردمن اغیوژرآ رگید ماگنف

 بی ذ ی , هدش هد
 دف یهاظخروک كم سیپ دد فصوا
 مون .تکرح «ت یادص
 نا یو

 مپ ناد داد ۸۶ املا تس

 دیورسگ موطموا یمقاو تیمخش
 ۹ تامسدوخ ی طیحم زدد
 اه هتخانغ نم رتهو دمتسم

 4 دیمزرد یرتشس یاه تیلامف رن
 زا اشیس ةواتس كي دناوتب امنیص
 دوش دادملف

 ی دو

 یرکبد تایرظن هچ 1 ِ
 دنتفکب اوج -ِِ
 روو مراد هخالع رتهوراکب -

 م رفتم اهدرمز
۳9 

 متفگ

 مدی- رپ یدارم مناخز
 ود ؟ دیراد

 نوع
 دباش ؛تع هچب مناغ

 دزومما هداتسبا امش لباقم هک مهنم
 متسه ناتشغ

 دنکیف .یقزف یم یارب :دننف"
 دنتسهصاپ رک كي ه و رس همه اهدرم

 ژددا ریز مدی دن یریخدوخد رمز |یکد ن

 هچمدزت در و*نیادد ین رح ن* رکید
 دوم شک( هل وب دوب دعناس

 موش عقاو هلمح
 تاداکض نی ید رم مناخ

 0 اع (میبید نیپم).هب دوخ
 یگاسک (ین) هب یقیسومزا و دراد
 . دراد هاصااخ تدارا

 زد دن راد دصن یدارم تا

 عاضااتدو دهاستروصرد ءدنیآ
 !یفدا و عداضخ ینرفام
 یراکز ور هكي رق دایدروو .دنب امت:
 و لامآمیداودیما ام . دشن ارذگب
 .نآدتش الع هحفص نیا دد یو اقا اتضودپ ای قفصتناشیا یاهوزر]

 -شهژا رکبرد یکی دوجوب ران و امشرس
 ء دن رس یی دوخ نادنع



 رو و

 ال مع عود

 ۴۰۰۰ اب ف و رتسا لشیم

 یوررب ماظنهراوس
 پوکس امنیس خدرپ

 «نددلوژ» فورعم نامررو
 هوالع«فک هرتسالشیمو هب موسوم
 همأت زورود ؛ یلصا نان امرهقرپ

 دن راد تک رشتداوح ود مهراکن
 تان زور ربخم «ءوبل وژدیسل[و

 «دن ولبژرژوو «ردرا »و یوست ار

 . <هت ربل» داکن رخ
 ۱۸۸۰ نا رد رفن ود نیا

 یوب نی رفاسمزایاهتسواب ءارمه
 لشیم دننک یمتک رح یر گرسج

 هورگ نیا دارفاذا یکی فک ورتسا
 ۰... دشاب

 ۱ ۰ : یه
 نیاهکادیژات وب دریذرد ام

 ةداحرپ ترفاسم زا داکنارخود
 دنن او رظنا دل !هدزک هیبت دوخ
 - یم «امنیس ؛راتس دو زی زع ناک
 ۰ مین رک
 اب ۰ ی

 و یدنلب رسلاح نیعددو یکتسخ
 امشب كستوک دیا زا یلاحشوخ
 : مین زبم فا رکلت

 با رطضا زاكست وک دیا

 .دید رگ صالخ اهر ات ات ٌهلمح

 رفن نارازهزاب ءزورید
 «ناخ رفغ» نایشروش زا
 دی دهتار رهش «اراخب ریها

 . دند
 زا ناشی اپقباق هلپسوپ اهنآ

 هک ؛ هناغدور یلعب رهش فضهطقن

 دو-خ اب اداهنآ تساوخیم یتح

 هدش رو هلمح «دشکب رهش نوردپ
 ردب رخت د داتشک نیا ام) دندوب

 نایاپدرمكيتسدب اهن كس وکدیا
 :داتسرف فک ورتسا لشیم :تفرگ
 - زارع

 هن وکچ میهدناشا هکن [یارپ

 نسیا تسناوت «فک ورتس|لثیم»
 رس رسد هدادماجت | اد هتسچربلمم

 حج و جورج ی رج یوم

 هند لوژ » دورشد نامر ی ورزآ رگید زار

 تک ف رقتسا علشنم

 س وریس زا

 7 سوب ک زا اد یر واخ ی ربیس
 دژ دهد تاعناع

 -تدملاح ر پب ام: ریظن یب و مکعم
 روک الکیا و زج ادا ام ارد یاه
 كتوکدیا رد هچداپ رجات «فتاب
 . میتسادیمن یرگید سک

 « دلال وک رد سرخ»

 یگدزب قیاق ندردوا ابام
 -ینژید> زااد ماکلوو یازاردهک

 انشآ دومیپیم «مدی» هب «درک ون
 دنتسن ادیمقی اقنانیشل رسمامت .میدش
 -|دن | رطخب !ددوخ راسنیا ردهک

 یربیسب ندیسد اب اریز .دن | هتخ

 یسبراپ رد ام ران ربخ هر دمحا

 دو ری» دامشب ریشآ یاهلاسملیفنب رتبه تص

 دراود توش آ رب

 -ولعتدر

 یلوک نزک ۶ دندرک بلج دوعب
 -اگناسوماب دوخ یشحو یقایذاب

 بو 2 «حوزكيو هر «فناب روک ال

 هچراپ تراجت اجنآ رد هک كت
 دن د رکیم تمجا رمدنشش |د

 ندش هدایپ ماکنه «مدیورد

 -روک الکی تبع. نی ددام قراقزا

 تعاسنب دنچآ«|
 < لاددا »یاپهبشارس یوررب دعب
 هرابود یسکدنز ابی هکدوب دا
 دیشب

 رفسب نداد همادا یارب مدبرد
 رد میدرک هبا رک یا هکسلاک دوخ

 درب ود یک اتتشحو كالوک اب ءاد

 چی رو و ی ی سم

 تا

 ور یاه رج نهش نایامناب میدش

 رارزررتعحد یاهبسا ناه-آرد
 ۳ یهاکلیس یوس هتوییسک

 یاب اب رپ زرد هک امیا رب
 گید !میدو* وان هدشو رخ هکسااک

 درب ربذدب ناکعا یئاجنتب یل اهر 7 اِ 1

 اس دنچ|د مدی هک فل ایدوک
ِ ,] نایم رد هدوب هتفک كرت اىذآ ِت ۰ ۰

 ۹ 
 ندچ 4 2 رج ار هکسلاک «دیسررس نافوط
 امودرک دنلب نیمذیودذا یهاک رپ
 .تخاسداژ] ار

 دب اتشب ام كبءکب هکشی ایا رب وا
 هکشردرد ادشا یچدو-و نآ وجنز
 نهدد دوب هدراذک اهنت ناش هبس| ه

 هرخصتشب زا یکدزب سرخ ماگنع

 هک ناوجنذ یوسب و دیدرک نایامن
 رو هلمحدوب هدات-, |یاچ رد هد زنشحو

 ندرب اد رجنخ فاپروک . دش

 زافآسرغاب اد نتب نت دربن ودیذک
 ۲۳ حفصرد هیقب

 ریشمش فیت «:ینیبیمار ناهجرا!نیرخآ یارب وتارب ز یک ۶ ۲ هان یلا ودیم هک اجآ آات»
 دز و دی» مه)ا رلشیم نامش

 -1>۱۳4ص-



 : سود ی لوس نعلاب دام رده هشبررنه«سالک و دی رز ۳1

 زا سپار یجر

 زایکی هک <سالک و د رو 3

 اره نسب رو اغذدرءا ناگبشی راه.
 ی ۵ رو دامشب هووباام قاطارد | رم ۳ ۲ اطا

 دوخیک دام آ و لوبت نی ارب وشرم

 دون مالعا هبحاصم یارب ار

 لو هکنیا زالبت «كرکو

 تفگ دهدب ندب یلاوئ-و

 ملیف ناک دننک و 1۳

 دح رس ات هک تسیا ناگشیپ رثهر

 یداتف رشوخ اه ربخم امشاپ ناکما

 دوب یقطنم رایسب مه شایلدو مینک

 تمنص هکنیاز| لبق تفکیم «كرگر

 دن ایب راکپ اکیرمآ رد نوب زیولت

 دد اد ملیف عفانم داتشه یدعصاب

 زد رمایل و میددو ایم تسدب اکی رمآ

 « ایودا ذا لوپ نیا تصشیدم

 هک تسنیا ؛ تسایس] و رود رراخ

 هبحاصم نماب دها و خب یجداخ ربغبره
 اد داهن جرخ مرضاح نم دنک

 «كرک > هب یتق و ؛منکلوبق اصعش
 -هدر وخ ر اما نم و تسا هس تعاس مک

 داهن هک متسن دیم:تفک یخوشب (ا

 !مدز اد فرعتبا کی اهددوخ

 زا یرایسب سکعرب «كرکد»
 رتهب شا هنارئد وویل اه ناکشیپ رثه
 دایسب سه و دوب شیاپهلبث زا
 ,تسا_یب رششوخ

 لاس ۳٩ تفکیم هکیرولعب
 شاب دل او ودل وتم كروب وین ددلبل
 رسپاهنت < ك رک دن دوب دیفس ب1
 لیکش:شرهاوخ شغاب , هدارلاغ

 یلصالیماف )اد عید هداون اغ
 هکنیااب تفکیمك رک دن |هداد (كرک

 رکاو مدوب هدروناخرسپ ك

 دهاوخ رتشوب نمب نردل او تالمک#
 باوخز| ارم حبص داچ 3 .تعاس دل

 نت

 اماک رد لصفم

 هدقلاوذ سوریس زا
 ۸ات هو تعاس زا دا درگیم دادیب
 تعاع او یشورف همانزو رب حب

 هر رمود زاپو هحردم رد 4 ات۸

 ۸ ات رهظزا دمو زا
 مدوبلوذشم ید ورف همان زود فی رش

 ههش هتسخ راک نیازا یزود هکنیاات

 متدههداوناغ رسپ اهثت نم متفک و
 مایدااوزا شروظنم) دیابن امش

 دینکب یریگتخس نمب دا (دوب
 ردپ وت نوچ هک اهنآ باو یلو
 مزه ینک تداع راکب دیاب و یتسه

 خسادلکتشم راک هن وک ره یارب ارم

 هلبزا ًاییرم لاحب ات زورنآ زاو

 مو ریم الاب یفرت

 مردامژ| دعب تفگیم «كرک»

 و

 ن 1 منک ناعویم ل

 اکبرمآ رد ام راگنربخ

 س

 اددوخ یزد ایقارت مات نم

 وبل»مناخ مایسب
 دوب یسک اوت دانوچ م ۵ نونسکیب
 هکنبا یاعب نم درکیم یکف ۰

 یاهسالک دیاپ موش شز و ملعم
 ترک هکنیاان مایب اد كينامادد
 سپ و درک هدیقع مه شیلعءاب مه

 یتسروین وب رد هحردم ماما زا
 هافباب عورش كروپ وب

 درک رهش ۲ دد یکچوک یاهلد

 تسدسخ هب ۱۹۱۲ لاس دد یلد

 سن رول

 سب«۱۸-اتم یا و دش راضحا ماظن

 بیسآ كنچ رد یهادوک یندمزا

 فاعم تعدغ زا اد وا و هدید
 دندرک

 هبحاصمزا سپ ردقل اوذس و ریس و سال و دل رک
 . دنتفرگق افتاب یسکع

 یه و چه

# 
 # وب

 و جا يا جی راهن یلب هبحاصم * # ۳
 

۷ 
 ۹ ترک زا یتفد

 نج اد اب ح
 یلعا _ت ار

 فی ودراجب دویاس ترک و دیناسر

 لد (وکب دسویپ) سیب

 مدیحرپ درک ءافیا ار ترامدسیو

 وا ترهش هکبشیاما

 رد «كرام

 ت

 عفومنامهنابن هچ اهامش زا
 هتشون یرالد ۱۵ كچكب هک دوب
 بقهژز ورود اد شفپداتیل و مدوب

 هلچدشیمن لسهنپا هچنانچ متخادنا
 نم ذورما دوب نتسو تشکیمرب
 «نادت ز»دب المتفک مشاب یرکی دیاج
 مچار سالک و و رتسمژ| . دسیدنخ
 یرفهنز) «لاکاب ندول» هکتباب
 تشوت رس رد یدح هچان (تداک وب
 نودب مدرک لاوئس هدوب رثوعوا
 دوب یسک وا تفگ یلطعم یا هبن |"

 زا یکپ هک اد (سیلادلاه) هک
 هشابیمملیف ناکدننک هیهن نی رتکد رب
 نآرد نم «بابشبان ذا یکیهپ
 تعاسمیت اسب در و آمتشاد تک رش
 ءاضىا وااب اد ملبفتارتثک نیلوا
 ار« كي وناتسا اپ راب ولباقم لرو
 .دندرک راذک او نمب

 رد «هارکو ملیف نیرخآ
 ابی رتهک دشاپیم رندا و یوبهونسا
 مولسدارت زاودیسردهاوخ مامئاپ
 و اپددا هب ترفاس» لایخ ترک

 یع» رقسنیاددد دداد اد اقب رفآ
 یارب یبلاج هژوس درک دهاوخ

 [اتیارب) شدوخ لفتسم یوبدوت-ا
 ,دنک هیهن ملیفد هدروآ تسدب

 ۲9! یلعف رسهر دنکیم ماکت
 لاو داییم یوس ارف«ندباب

  یب وشب دهن | رنناب ز« ترک >



 و5 ج روج
 «نادرگ راک»

1 3 1۳ 1 

۲ 

 هم موج مج هجا میم

 هرزب یابنادرک راک زا یکی

 هک دشابیم رکوک حدوج ناهج

 یک دزبب هکیصاخشا دادمت هناذ-ًأاتم

 هفتاو هترنیاددوا تردق و

 یتادرک راک دا .تسا مک تیاهثیپ

 ملیف یصوصخب غون طقف هک تسث
 هدی امن یو ریب ینیعم شورز | ودژاسب

 وتسا یعقاو دنمرنه كي وا هکلب

 رییغت ملیف رهدد ادووخ راک كبس

 هم

 ره .:درکراکب رد
 -تیلوژوومور) یدژار" مایفعون

 ۱۳۰(۰-لیماک ) مادد

 و (۱۹۳ -زاک غارچ) یلانج

 (۱۰۰ - «)ورید هچب) یدیک
 نیاذا كيرهرد نونک ات ودشابیم

 ین دشل شوما رف یاهراکهاش غاونا

 تساهدومن امنیس ناوج میدقت

 هجوت نرنک ات وا یاب,لیف هیلک

 اد یلامنیس نیدفنمو یرنه لفاحم

 دو یلومهرث | كي یتحو بلجدوخب
 هدشن هدیدنایم نآرد هداتفااپ شیپ

 -راک رظن هطقن زا وا راکهاش .تسا

 9 اضمیک دن ز» ملیف فرصیت ادرک

 مانب نارهت ددهک ۱٩۹6۷( - فع

 هک دشاریم دشهداد شیاب «وللتاد

 تردنپ نآ ریظن امتیس خیرات رد

 تسا هدشهدید

 -رنهتدب رد هکی روطن امهیل و

 هتفک (+۳هراش امنیمهراتس) هشیپ
 رد هشیمه هک یناکشیپ رنهلیلد و دش
 -هب مدرمو دنوشیم رهاظدوخ شقت

 و هدرک ادیب هنالع اپنآ تیمغش

 دنی امن هدهاشم ارت ] درکعدن رادلیم

 زیپ نان ادرگ دارد دیدرک )دیوه

 ورد« ددراددوجو تانایرچ نیمه

۱ 
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 ۱ 0 _س

 دو مو هم مج
 جدوج ندرکن .سک یناپج تیف

 یهیز وملپ هبضق ربا

 رهرد هکن ] هطساوب ین وملپ

 -یم شیاما اد یدیدج ت .عخش

 یصغشاب تقوچ,هنایچاشاء7 دهد

 هکللپ هدننکب» ادیپ یئانش آ ین وملب مانب

 اب یزور ؛ روتساب یئولاب یزور
 روعفو رب اب رکید یزوروال وزلیء|

 د نپوش ملعم رن زلا
 روس ورب تیصخش هتفی رفاهت [ رگ او

 تقاو ییوصضی"دندیدرک ربازلا
 - لپ یاهملیف ریاس رد هک دنتسه
 -اشمهراب ود دنناوتیمت ار ینوم

 .دنب امن ه ده

 ی هشیپ رنهاب ینوملپ هیضق

 ۱: كرالک ریظن

 ارو| ما یمامتیس صخش

 رت عالطایب هک ل

 رد اهداب
 یلیغ هدناوخ اههمانزورو تالجم

 درادقرف

 شیاهمایف هیلک رد لبیک هل دالک

 هک عاجشود رد وخلییک

 یاالوط دی ناوااب زا یربادرد

 وهذایق تااح و دن امیم

 «نابه

 یقاب دراد

 وا یا-هوربا فورمسهتک رح

 ف رهرد
 < هتفرداب رب و مایفردارو| الثم هک
 وا تیصفش و دناهدومن هدهاشم

 تسا حساو رگید دند رک |دیپ هقالع

 دندنسب یماروا یاپملیف هیلک هک

 هتشادتک رشد |هک یملیف رهرد اریز
 هزاب رد ناتءاد كث نودب دشاب

 هییشدارادرک وقالخ| هک تید رم
 داب رب ملیف نامرپقرلتاب تد نامه
 .دشابیم هتفر

 - ناهجرد لبیک كرالت هیبغ

 امشرکاوتسا ناوارف ناد رک راک
 هتفگ هتشذگ هدامشرد هکب روطت ا.ه

 -داک نیمهذا ندنچاپ كيداکب دش

 5 ی

 یصاخش| ودن درکیم دا رک یب

 هک ی فو رس یاه نادرگ
 الیپ« رد طلغ

 بن [مات ملاد
 را و دینک

 سد
 ۱ و قم اب )» ت

 لر ووشیمهدرب

 ۳۳ 9 هر ار اهن
 ردهاش دین ام تقد ناشکی-ردو
 ماروو هد ر» یب د اه
 ۲" وک حدوج تب هسی اقهالوصا
 هشی.ه درک راک رک وک حدوج یگالطا یا دا لمح دح هچ

۳4 

 یادم
 یا هژوسب تهد

 اهماج
 باطن ر دوخ راک كب اب دو هدنامداد
 , رنک وک و ده دیم ریغت نآاب
 ق ۱ ءلسو راکتب | رکم سا و
 ووشیما تفایدا

 9 ها وشب هکیآ روصرد

 و نادرک داک نا كبسو

 هکر دیاب میت ؛امن لیلحت و هب رج
 ۳ میظع نردق لوا هلح ورد

 میم ملیف یاهژان وسرپ ندناددرب
 ادب | رک وک دن ها هفگان) . دشاب

 رو ناش رتآت دد اد دوخ غوبب
 یو دشدراد امنیس ملاعب سیسو
 راک ی کلاس هدزناش نسدد دنیوک
 روهشم یاههمانشب امن زا یکی ی ادرک

 (تسا هتشادهدهع رب یددو رب رد اد

 ناشن ونانکی ژاب میلعت رظن هطق زا

 رگ و جدوج فلتخمیاه رتک اد5 نداد

 نیرتگدزب زارلیاو مایلیو نافتاب

 .دن و رم دامشب دو و۱۶ نان اد رک زاک
 امت در |دن ناکما رک وک یامایفرد

 دوشهجاوم فبعض یزاب كياب یچ
 نددبدیدچو هب رجت اب ناکشیپ رنهد

 15 هعفص رد تب

 سروارت لیبورن درااوآ ناگشپپ رنه یارب ارهدنیآ هنحص تایل رج نادرگ راک رک و۲ جروج

 دفابی» رک وک رثر نیرخآ «یناوب هاگیس,» ملیف طوبرم سکع یا . دهدیم حرش
 ه 8 هعدص
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 دلو .ملیف یارب یداد
 !تسا یدووبل اه نازاس

 دیدم یاهتدمذا هژوسنبا

 یدوویلاه ناکدن زاس هجوت دروب

 لیادرقف ( رع ۳ رام) یتحو هدوب

 یآ وان ذزا سپ یدرابیز 4دی رثهاب
 درد (نوما رب ناژ) یوعنارف
 همه هک دندرک یزاب قانتاب ملی
 .دندید رک دربود تیثفوم ابای]
 ریاسدنسپ ددوم «هژوس نیایگ زانب
 و هن زاسمم«ی هروش؟ ناک دننک هبهت

 ترب ود) .تسا هتفرگ رارق زیل ملی
 سالیرام ) شرسمه قالتاب (نیسح

 اهفرشیبا» ملیف هسن ارفدد (یدالو
 هدینادر نایایبار «دن و ریم منپچب

 اب وراد» یدای زیادص و رسآ ربخ|هک
 «ناگشیب رنهنی ا.تسا 4:خ دن اءارب
 نزکب لثم اد دوخنابل اپملیف رد

 ادلاهدیسوب یفیفح رهوشد

 لاک اب - تراگ وب
 داب نیل وا (تداک وب یرا-ه)

 و نتفاد > ماردو ید انج ملیفرد
 دشیزابمه ( لاک ابندوا )اب «نتشآل

 لدردی وب یبیجع قشع میلنیا ید
 هب ناشرا «رخالاب و دوم ساسحا
 رصوش و نژنیا » هکلا جاردرا
 ریهشنانکی زاب زرودره هک برب»۲
 بوسحم دووبلاه ی مانیاه ملی
 تیناج )اوت رک راکت دند رک یم
 تک ر شوک دال یک > ملیفدد (نتسد*
 دند رک ۶ فک یریگرل اه ترپش هد ۱

 ملیف رد [دمب (لاکاپ 4 تراک و)
 یاهشقن < كي رانهاک رذگ» یک
 رد یزاب ابو رز دشرادهد< | ۵ لدا

 «كد زب باوخ یی اتو
 اییهدنهراه رهوش د ن)د

 هان هک 3 هد د ره نا رسیه

 لاکا.تروا -تراعوب یرفده
 ۱ یا تن اج- سیئرک ین وت

 زا قمیس نیج - رجنی رآ تراوتسا
 - ۱۵ هح

 ۲ اهملف رد قاخ

 لاب جز

 هکنیاذا سبمه (زاندآ یزد)
 دمآرد ( )اب لسوا) جا ودزا ودقپ
 لیوط شآ كدی» مایفرد قاب اب

 -یپ ناونعب .ملیفایا .دن
 هتخانشلاس یءامتجا

 (لأ وزات رآ) هکدید رک ثعابو هخ
 یسوآ نو ملیف ابارشیوخ تیلعف
 , دنهد همادا مراد تودار

 ونیل ول - فاد
 دو ادا زین (فاد دداوه)

 نی رتذشذرا

 ۱|دن اش و دید رک یزاب,ه (وایب ول

 یدآدعتسا اب رهوش و نزک
 ید ییلیردمس !دن وذیم
 ۴۳۲ یایشتیج وو
 تا رش «نان زنادن زو
 ی دمای ۳

 هاب سما باوخ
 اج نویپءاج
 دون و جدام (

 اد نیاوسم مبتس
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 هر زدام

 اکی رمآ لممه ناتلکنا رو

 هک دوشیم رشتنم هاعره یاهلجم

 اهتناه ۰ تسا «یلیوتفو ش

 ان. ترف هکتسنیا« یلیوتف» ودنیا
 زا شا مطق «اکیرمآ یلیوتقو

 ردو رتکچوک «ناتسلکنا یلیوتفو

 هتبلا تسا رتشیب شتاحفص ضوع

 یلداٌهنجم اریت هک دوشن شومارف

 نادنمق العو رتشیب یلیخ یمودژا

 < یلی وتف و راب نیدنچ ش ۱5 دنناوخ و

 نسبیا كلذعم » دشایم ناتلکتا

 دروم ًهلجمهک تسرکذ لباق هتکن

 نایرتشموماقم ناپجرد زی امتحب

 ردقن ]مه را ریتودراد یصوصخب

 زیچان دمک دینکیم روصت هکاه
 ۱ دشابیمت

 هحفصه<زدءهام ره «یلیوتفو

 ناتسلکنا رد كترهس دلجیو راب

 ردهک یاهدامش . دیاریم راشتن|

 هی ون اژ هابسوصخم تسام تسد

 یود سکهو دشابیع ۱٩۹۵:۷ لاح

 یسیلگت ادورول ادیدجءراتس نآ دلچ

 اب اریخا هک تسا «نید یلرشو

 ترپش شنطو ملقدنچدد تکرش

 نا-ه اوخ اوه وهتنای یتاورق

 رگا . تسا «ددو] تسدپ یدایژ

 ناتک راپمض رعب یتس اب دونکبل بچمت

 مودهحفصرد < لپ وتفو اک مییاسرپ

 دسم یالاب دنلب یپک ۲ كي شیوخ
 اد شدوخ لایخ وهدومن پاچ سایل
 موس ٌةحفصرد ! تسا هتخاس تحار

 دروخیم مشچب هرامشنب | ب اطم تسرپق

 یدعب تاحقصمین زیم نروار هلجم

 هلجمناکدنن اوخ خ-ای_(ه و «ینعی)
 یمومع تفءفالخ سکعكب و تسآ

 دیدج بیقد (هلیفن امنیج)را

 هک هدیدرک پاچ (ورنوم نلیرم)
 یاضاقت ناکدنناوخ زا یکی هتبلا

 لاقم. تساهدوب هدومن ارن [ پاچ

 كب (دلیفسن ام) مناخ ی اشاست یک

 اد(زلو نسروا) كانتشح وسکع

 سکع شزدا یتح هک دن !هدرک دوارگ

 ۱ تسا هدرب نییذآ زیئادیلورپ ود

 :دشاپبن امنأتردتحب نیا تهج رهب

 -روب تست دا) یاق آ زیت یدءب هحفص

 ذادآد ینذداتیک لاحرداد((نیانک
 مشش تأحفص رد ۱ مین یمیناوخ

 رد . دوشم پاچ رابخا متفهو
 < نمدهاشو ملیف حاتتفا نضءراشتیا

 هدیدناکشیپ رنهزا یددتیاهسکه

 . ..تردروهتهوند

 قرعه امیر اید ینامیس تالجم
 -هدومن تک شج نیا. هک دوشم

 هداشنپ اددبلاج ریخدنچ . دنا

 نیج) ؛کنیا هلمجزا هدیسر پاچب

 ماعتا ژاسب یدوزب (لواب ملی

 < ینتشاد تسودرتخو نیرتپب و

 رب ملیف كيات دیدرک دهاوخ اقب رفآ

 رگیدقرطزا ودن اس رب ناب اچ ادحرخ

 مزاع

 مزاع نوتک | مه زین (نحد وهكار)

 یجراخ یاههحصات دشابیم اقب رقا

 دد یتاهزیچ» ؛ دوخ ملبقنی رخ

 هکنپ رایدت اسر ناب اب اد« شزراةراب

 (زتیک رپ ینوت) داک هژات ةتيپ رنه

 دد( رپ وک یداک )قافتاب | ریخاهک

 هتسج تک رش « هتاتسود بفرتو ملیف

 تسا هتفرگف ل (ینات نیدزمیج)

 ریزسوه» ملیف شیامناب یدوزب و

 (ت.ول ایقوس) اب«ندران ناتخرد

 «تخبب قرش» (یمیج) مایف:رطاخ

 ریخ كلی ۱ قخاسدهاوخ هدن زار

 كن ارف) و(كاون میک) هکعتنیا رکید

 یزابقشع رکفب هراب ود (

 افتاب ادتفارف یاهز وردنا هداتق

 تحایسوحی رقب هووبلاهفا رطارد

 -وا رقیب هاممپمربخ ! دتن |رذگیم

 ناد رک راک (كي رتیمد دراودا) هکتس

 تسا هبفک ناداکنربخب ریپش

 اقطنم مدیدجملیفش امن ابیدورب»
 نی رتک دزب (تفیلک یرمگتن وم)یرتنیر

 دهاوخباسجب یتاکیرمآ ةثيپ ره
 هکدوب دهاوهت دیعب جیهد دمآ

 رکا«ادروآ تسدپ ارراکساهزیاج

 -هدرک یزاددهدود رای |صوصخرد

 تاحفص ميهاوغیم ترذىم «میا

 سعن ةنايقب ناسشچ مهزاب هوم

 تعب هک دانفا (یلسرپ زی ول ا) نپا
 یا هانز یاهداوطاد ادا نفو رکیم

 لاح (دیشخب )و هددوآ رد دوخ زا

 ناذچمها رهلجم !تسا هدزپب ادام

 -زاپ و مهد هحفصرد ... من زیم قرو

 تسود تیحم اب ارم» ملیق مهد

 ینابصءرآ !هک هدش یفرءم «دادب

 دد (یلسرپ زیولا) یقآ دیوشپد
 -وصحمزا ملیفنیا !دزادتک رشنآ

 نرق سک وف یناییک شزرااب تال

 هه _

 رسیاس هک ددرکیم بوم متیپ

 و (ناکیا دراچبد) نآ نانکیزاب

 هراچیب و دنشابیم (تکاپاربد)و

 (ذیول) ملیفنیاددیتسی اب ( تک اب)

 ادسوب هناتشاعار

 یبلطءملیف نیدهیف رعم ریزرد

 5-4 هدش پاچ (دو«یرت) ةدابرد

 قافتاوا یارب یزیچ ره» نآ رتیت

 لرسیا) طسوتهک دشابیم مدتفایم
 تسا هدشهتشوت (نوسلب و

 تسیا هلاقم یدعب ٌهحفصودرد

 یابی زهداتس(كا وت میک ) صوصخ رد

 فو رعءهدنسی ون هک <« كن كد ملیف

 یا,ةشع ءراب رد (نیلوکساحدرج)

 س تناک) و (ارتانیسكن ارق) اب وا

 هتشاگن (میرک كام) و (ینیدتاب

 نی رتپب صوصمهد زاپچ هحفص .تسا

 ملقب هک دشابیم هرامشنی | باطم

 زیکنا سوه ةراتس (ندولایفوس)

 رک ذهل اقم نیا رد و | وتس| یل ایلاتیا

 «!متسین ابیز هجوچیپب نم» هک هدرک

 كيزا مهن آ یفارتعا نینچ هتیلاو

 بودحم یمیظع تبهوم فیطا سنج

 ادوشیم
 (ك رب دناج ) یاق آ یدءب هحاعرد

 درجم الهفو هنقرگ قالط هکنیارا

 یصاخیدونشخ و تیاضر دربیم رسپ

 !دنکیمسادح ادوخ رد

 دد (یدیناج) زا یاهژات لطم

 و.دیسدپأاجب ۱۷ ۱٩ هحفصود

 هعیاش هک تسا هتخاس ناشن رطاخ

 -اتساب (یناج) یزابقشعو جاددز]

 ادب |(ینیجی دابالووت ) ینایلاتیا هر

 نی رسکاد هزادن تققحو تحص

 ینایرع هبیت سکع دنابپ نامدوخ
 تاحفص نیهرد (الورن) زاهک

 اه رظن دابتخا یب هدیدرگ پاچ

 ًهلاقم ؛دزاسیم بلج دوخ یوسبار

 هک «ایددرسه» دیدچملیف یفرعم

 نوج) و (نترب دداچب ,) تک رشاب

 زایبلاج رایب یاهسکهاب (زنیلاک
 روخ رد دوشمهدید هانی ادد نآ

 دشابیم تیمه |

 (تان كلام باب )اد ملیفنیا
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 ۳ یدورب ید هک 0 ۱ ِ نیدقنم و هدود ین ادرک ت

 9 ) رفوش(ینیلی-ود وترباد
 مرکتیا) روشی (ندک رب دی

 7 ۲۰ هحفصرد
 ۳ ی نی رتب»

 ۰ وهننرک دارق < تسا یناجم
 لرد نا یراتمثددد و" ملیف را ناگشیپ رنه دین ادم سس
 9 شرون یرش «نیاک دوب
 یار ییادجف قالط ید بلطم
 3 هزب دلپ|ورکی) و (دولیت تب
 هبرا) داد رارسق تحب درومار
 لرا زا هلاقم نب ون (مدناد
 لوک تسا هتشول (تكنیدلیاد)
 راحمرادوم تسدد ادوا ژونهنم
 زا ماهاخ رد زاب شوغفآاب مرض
 رلاسطم < میاما لایقتسا دا
 .دنتسن تیمهالب اقومهم اهردقن 7 هک روخی مشچب «رامش نی | ددیرگید
 رو شدیدجمایفو (رثدداکاوا) سودصخ ی
 هاگتیا» ملیفدد« ورت ومنیلیرم» اب هک یاهشیپ رته (یادو.نود) یموصخکدن ز زا یبلطم«« كچ وک
 یرکتنوم» هک راک هزات هشیپ رنه (زایک رب ینوست) ةداب ردیرصتعم ۱ تسا هدرسک عولط < سوبوتا
 راتسزا یسکس بلطم فی هرخالا و هتفرک بل < ناوج تفیلک

 لاکی

 رد تسیا هلاقم

 ۱ (ددداب تیژب رب) یسکس

 لجم هکنیا رکذ لباق ةنكت

 رب هوالع هرامش رهرد «یلپوتفد>

 سکه هس دیسرنات رظنب هک یبلاطم

 > رنه نیرت بوم زا یگن دءامت

 مبدقت اهگند نیرتپب اب ناکشیپ

 نادد دنک یم شبوخ ناگدناوخ

  تننرتب سکه ۳نیاهدامش
 اوج (ایبملک ةداتس) تسوگ |لد7

 هادامو (لاسروین وب هشیپ رذه) ردان

 (لاسدوباوپ هعابب ذهداتس) یدروک

 2 یدرگ هتساد 7 :باچرویزب
 بلیت هرامشنپ اتحب ل اقلاطم

 ران اسور)تک رغم انتما تله

 (دلساکرتسا تشذگ رو ملیف رد

ههابس(هزونا رک دوج ۳
 هدگجد 

 1" ریش رایس هلقم

 ۶ اکدژارت و قشع و یکدن ززا
 حنصرد هبقب

 ۳ یرتوم و نی



 یدوصت 3 هاو

 ویلاه كيب

 ۳ساهددوآهو
 7 دد دوخ غوبن ابرو

 هدشبجومملیف نیارو اهژان
 رثدداک اوا سن امدوفرپ هک

 هک دیآرد بآزا

 هقیب
 یااع 5
 نیا دوشمدوپجم هد

 یاهسیرتکا نا رتچب فدررد ار
 .دهدرا رق كيتاسارر

 تهی رتت دا شا
 یمرهاظ یدنه هسین و یسگنا
 هدیا و تاحاسحا یاداد هک دوش

 + تسا یطواخء یاه

 ؛هدش میقت وا دد نپیب نذع

 یلصا نم اد ناتسودنه یهاک

 ار مدرم شالتو هدرک سح دوخ

 یمدوخ یصخش هلئسم یداز آیارب
 اه یسیلکن اب زین یهاک و درادنب
 لیامتم دن |هدش درط روشک زا هک
 وا هکنآ امرصخم درشيم

 یسیلگنا یتادرقمرسفا كي قشب
 ,تساهدشراننرگ

 ب رده

 تانایرجنیازا مهو|تاساسحا
 یمیعسدابکی . دن وشیم نوک رکد

 تب یعهدبنیاپ اد درخ هک دن
 و دیابن دوخ ریظن هک دود ناو
 یدنه تب ار دوخ هجوت و

 هرغالاب یلو دنکیم فوط» لا
 زد, هک رتس| سلف دا ام
 دانم ریخت رو پل

 كيتامارد یقشه هبنج 0

 لیکشت اد ملیف یزآ سس 30
 بلاج دیاب هک اهردقن

 ام دیاش *

 نداد ناشن
 ویردلت وروز « مایع

7 
 3 یا جرج جو پور

 وریسروگیا؛زا 8

 :سیأ))
14 8 

 راب ارد

 تسا دوجوم
 نیا ددام

 د نامژرد هک مدرم تابالقف او

 وق وب

 تردنب نآ ریظ هک هتفرراکب تردقو

 یدنم رنهیردقب دندن ویب یه ع

 تساهد*هدید

 دوخملیف یلابیز یارب رکرک
 و نیشنا و ناژوس نیمزرس نیاذا
 یاه یزپرنوخ و مدرم هدوت راکفا

 هدوشن اد هدافتسا تیاهن طوب رم

 نرت)

 ربملیف رسات رس هکیدوجواب
 تسا ریظنب ورو [ناجیهتداوح زا

 (یيناوب هاگ
۰ 

 ؟یک حدوج ۰
 میم تیمی دی ححصخح

 یردامشیب یاهملیق نارهت یاه اسنیس
 اش دوزاپ ربد

۱ 2 3 ۳7 ۲3 

7 

#۷ 
2 

 ۳ ره دارم

 .دهآ دنهارخ رد
 امشب اد هتسچ رب هداث آ

 و جو جو جت

 هجوت هکد

۴9 
 هو جم فجر

 اد دوو سن اکسكي

 دنکب فوط دوخب رتشیادناشنا
 تساراطت مداصت هنسص نآو

 یاهثدمدول ]نوخسا اکسنبا

 دن امبمیقاب هدننیب رط

 نپ ابدرومنن اددامنیس

 ,تسا هدیسرن یتسلا؛د زا هیاپ

 دن |وتیم ینغسپ یچاشاست تقیقحرد
 ویگتخاس هحاس نباهک دیان رواب

 هدشهتخاس یرادربملیف یارب طقف

 مایفزا یاهنحع رد ۷ رحشپ رگ تراوتسا»و «رندراگ اوا»

۳۱ 

 تسیا بن عن ملیق هتل

 ناس هاگماگفض تات

 ین هطق زا هک رتدر

 یلحم یابل رد (اوصخم ی

 ردنونک ان ود رهیز ابو (ن

 دوب هدیسرت هاب نياب

 دوجوم یا هنحم ملبف نیادد

 یدنه نوییاصتعاذ| یمج هکتسا
 و دنشکیم زارد نهآ طخ یورب

 نتخاسقرفنمیارب رجنب رک تاروتسا
 زا هکنااابرس زا هد كی اپن

 نامرف دن !هدشلیکشتتسپ تاقط

 حارتسم موندسمو تاقذک تام

 دنشابب ابن ]یورپ ادیعومع

 هنحص نیادد ادرجنی رگیزاب
 دوب دنه|وغ رداق یدودسهدع طقف
 : هنیانن شونا رفهک

 ودامشدپ اش هک «سروارت لی»
 هجوتم«تیل وژووئم و رودب دج ملیف

 نلاوجشقن رداجتی ارد دشاب هدشو|
 یردقب وایژاب ودوشیم رهاظ هک رود
 هخ نودب هک تسا ه ادنمرنه
 ۳-ب هکد رک دبهاوخ رکف امش

 . هیاهد رک فثک ادواراپ

 3 کی «یناوب هاگتساد
 اکذو »تین دیب و تس)یوق تب اهن
 :الأتتسا دژوم دیآ رد شیاشب هک
 ه دریک هآرق یناوارف
 اد نآ هداپ رد یتزوارف
 نوک

 ارپآ ات میوودماام
 روا ها ملی نیا

 تن نآ

 ح
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 در ههشم یاههمانش داهن

 طنا 20922 ] اهتیسم ه۵ رد یور

 ادددیم ریخدو ولادز] « نس دار االژ رل»

 یشزرااب وهدب ز تالوصحم تر وصب اریخا هک

2 7 1 

 رد العف هک یلامثیس فو رعم و ریهش ةدنسب وت <«نسرابالل ول و ژهحوت بیان یک هو

 نا وئم دنا اد و< نی رکصانردم و 4 یلب وتفول هیمهم تالعم ]) نو یو بقا ی تم و

 هداتسرف دوویل اهزاییلاج یاهربخ « دشابیم تندع لوعثمر کن رخ / ری ا» هكرزب وزوهشم یاهسس راه
 تیف نمارک ناکدنب او یظنب هرابخ

 -میدق زا «<یود و رب

 و

 2 اصوصخ اه
 ناکدن زاس هجوت دووم مایه

 د و ویل اهزد]) ملیف ء دمع ناکد ننک هبهت

 و تداءهدوب ( ملاع كلاسریاسو

 طوب رم یو ۱2

 رت ان یاه

 تالاقم وراخا دینک ق مدم | راژاب تروصتیدب هک را[

 میلاسدیم ال ی تی قا

 ژزداب ٌهتومت .دناهدش هچلوبشورق

 هسمسمیری ؟گ كيي» مایق یتالوصحم نینچ
 دن وش عهد, مان رب زرد هکیاپلق

 یبیجعیادص و رسهتشذک لاس هک دوپ

 !تخاس اب ناپجرد

 تشذک رسو <«)و رید هو

 «سوه مانب یسوب وت اد ء«ءاک ۲ راک

 هدوب یک ر زب یاههعانشیامت هرمز رو

 زین ملیفب لیدبتزاسی یتح هک و۱

 دن هتخ اد یراش رس ة.افنسا و تیقق وم

 را وفورعم یاهسیپ یورزا هه

 هدامآ و هدیورک سابتف | رت ات یرتعم
 نیا زا ۱هدش یدادربملق

 دادعت و هدش هدادشیاس [ یخ اراث 7

 . و هدیسد ماهتاپ ناشا هیهت یدایز

 دنشابیم هی تسدردیتب ام

 یضعب دن

 ! «نوم تسوگ [ هناخدوهق»

 یا رد و هدیدرک یرادربلیق و سایت

 هشت رظنب هدنیآیاه هرادش رد اد وا یدنب

 ۱ ملیف زا 2 ترس رس رد یر هک ی نولرام - دروف نلگ .

 یدورزا| ربخا هک تسب دی دچ یاب

 هظحالم هرادب

۱ 

 «یرو زب ورپ»

 كح حم ٌد رهچ

 رد هکتس)یملیف (تنومادابز
 اب هک لاعف و نسمساکع كي صوصخ

 -ورمادتا شوخ و ابی زل ۶.د كب

 اددا دریگیم مییصتو ددرگیعورب

 شقن + دیامت یق ور هم و روپشم نکن ام

 4۸ هحفص -

  عج و
۳۹ 

 ال مچ باب پچ دا ام

 تورف) ملیف نیادد اد یاعع
 سا دم 2 ساقر

 یا دراهب »یاب ام عن
 چر ایا «تاغیاس نکاددد

 ۳ یرووا) اد شاباقم لد دکیم ۰ 11م ل

 یی یارب هک د راد هدوع رب

 ۱ وخیگشیپ رنه نادودرد
 او شب 4
 0 ز ی وکیاب لاکب زوم ملیف

 [دب اه ی

 ریمک ۵ رم

 واز رتلبا لاس دوی و-؛)
 انشا رتنب ۳
 ۷ ریگن | ناچیه لوون زا یابتقا

 کد هاب رد هک (ناک دوم
 ۳ دن زیمرود نوب زب ولت دنم ره

 و هیهت تسا هدمآ هدرپ
۳ 

 درگ شاهامآ دیس ۱ ]رخا میخ ناب |
 نیا تسخن شان . تس

 ۱۳ زمرد
 ورمو هکنیا تساملسم دوم 7 هد

 (درف) < قح غم ملیف لثم زین < ریب
 لابقتسا و تیقف وم اب یت ایمک نیمهرد
 . دشدهاوخ هجاوم یدیدش

 ۱ نوسیل | یاقآ ءدنادیم ادخ

 زا سپ (متسیب نرق سک وف)
 «كبدیب وم» ملیف هک یمیظءتبقف وم
 (نتسوهناج كد زب نادرگ راک ۶۱

 رادا وا رهدننک هیهت نا هد رک بک

 ؛دنادیع ادخ»یدژا رت زا ات تخاص

 دن | .دزاسب یمایف «نوسیا یاق ۲

 نوا رام) ادملیفلوا لد دوب دارق
 دا نوچ نکیل دنک افیا ( ودنارپ

 !(نسوه)دززاب رسرث ا نب اددیزاب زا

 نیا یافیایارپ اد (مچیم ترباد)
 (چبم) ل اقم لد . دب زک رب شن

 >يمافب ۱( راک اروب د) ابیذ ةداتس اد

 . دیامش

 درک جاود زاین ز اب
 ابن ۱(وبدار .وب . ك.دآ)

 » یدک لاچ همانشیامن كي زر

 عدودان ابد) هک دشابم لاکپ زوم

 ۵آ دد ناتسلکن ۱ یو رن وم نیلپ رم

 با هک دی امن هتفکان هداد تک رش

 دد رکیم

 وک جدوج) یدیک دیدج

 ؟فب ر-ف ین ایرج یط هک دنک
 ۱ههرگیم(سرود اناید) شیوخ

 دیش روخ رد یا دز

 0 (منسیب ها
 ام هیبت (كون ازلی داد)
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۰ , 

۳ 
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 رع+ اآ و و« دب و
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۳ 
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 نآ
ْ 

 تا ها ور و" 4ل لر

 وج) تشذک رب وماراب]

 ید. 4 8 ( !وا ۱

 اک ر> اب | د نا رثخ د ابش یاب
 ۷ ول ر

 درواسبم دد وا ۲ 1

 وح نب ره

 -داچ)هربخ نادرگ راک طسوتا ۱

 سا 3 هو ید (دددپ ورا

 -انیس كم ارا) اد (سپ وا) ید

 مایف رد نر و,پبه یردوا

 «كحضم ۰ وایق»

 (رونیگ یزت د داد دما
 تراوتساات رام) لد
 دی اینیم اب ۵
 ,زآ یدا)

 (سپل وا ) رس(

 و (نب رک نیج) ۰
 موم ناکس لاب ریاس (ثم ۱

 ناددا رب ی زاپ «ماحهتس# منا
 لایچ هماشپ اما ( راد
 نسپ و تب 1 1

 ( یامه لو راک ) هک ی

 کیو نتدنچ و (رجب یرف یدا)
 جن نارگشیپ ره
 اد یودورب نادخدد نا یود

 ۳ هدن ز امئنیس 7
 ۱تساهد وءا دن ز رو)

 هک ب وبعم ةدنناوخ (مقد یی
 زاب اب ارج

 «یلوج» ملیفدد یذ# ۰.
 1 ۱ هتفاسپ ین ام تری

 زوم لوس
 نبادد تس

 تسغن شقن یدمک و لاک

 یاب

 ۴ دز ال اب عج لب لب لب دب ا ااچ

 ه زاآفشک « رکبا لو راک ۴

 هدنژ .  روریحو ریادصاب و

 ۷ كسو رعهچب » ملیفرد ۲ نا زاک ایلا

 وبش« لوون هاب زا سابتف :
 1 ۱ هژادن ایم شیب

 6دروفناج» تسا«بپ تسد

 نولکاح هکبا هب وجحعا ناد
 یدک و لاکسیزو (

 لصا هک (تراهوزرجار)

 (راه وا ناج) هشون نآ

 کی رد نآ مپم میاقوو دشابی

 ری مر رک اکیش» یف

 زای

 < زن رباد رتسد>ملب
 لاواشغ (۱رن نیس

 ج ) هک دن امت هتفک ان
 ۲۲هحفصرد هبق

 رثهماقم من. نب  لدا هخسن رد

 د شقن ود عالطارا رقب دیسر
 تر ویهااب رد توبجم ودادملیف

 دنهاوخ داد هدبع «كارن میکوو

 دوب

 دنیانو-ب ) -توهشو رورغ
 -یلنأتسا ) طسوت هک (سنسبثرآ

 یابتفا وربهش هدننک هیچ ( رمارک

 یاتسه یبب رثا «كنفن» ناتسادزا
 سوصخ رد «رتسروف سا. یس و

 قافتا ۱۸۱ ۰ لاسرد ایناپسا كنج

 تساهدمآدوج و دنزا

 ست یداکو كرزب هراتس هم

 و < ارتانیس كلارف» و «تنارک

 ملیف یلصا یاهشقل «ندولابفو-»
 «تووشورو رغد دننکیم انیا ار

 «ندول اپفوس» یلاک, رمآ ملیف نیل وا

 ۰ ددرگبم بوصم

 ( تمادابب) .ابب ززمیج
 - یمیجر یک دنزر قشع یارجام

 - لاسرد نآ ناتساد هک « رک رو

 <نينل وب وساکر هلجم رد ۱۹:۹

 متوهش ور ورغ» ملیفرد نرولایف وس و تنارگیرالس رگیدراب_ تف رک هرب اج ودیسر پاچب

 -۱۹ هحلص



 !شازات راکش و«ژرجار رجنیج»

 ۸ اهم اب رشا تشد 9 س

 ی را و

 وسو-یمایق ید و
 ات رها و ۱

 وا دن ز و ناسن 1شب رفآ ناتساو
 7 هش 1 رس 9

 هک ۳ ۳ ماف

 لب و د رام كل
 دل ان ور)

 تور

 یورب «ناطبشو شفت رد

 ینایک « دیدرک دنه| و رهاظ ء

 ۳-1 
 دما دراد میمصت رتر

 | لیدبن وری «نابسآ رد

 دینکن تو یه قاب
 م-۵ هک ی مادنا شوخو هرپچ ایبز كناوج < زتیک ربینوتو

 1 ۰ هاو

 سوهو و (ادنافیرنه) اب <یبلح ةراتسو راش رس دافتسا

 رنه (یدود ناد) ۱
 لثءمهم ملیفدنچرد نونکا

 0 روپس مه

 - اناولیس) اب «ایرد داویدو و (ندولایفو-)اب منوران تخرد ربژ

  تر "فدا زور هک یئاتچیاهملیف

 | دوب هدژمپب دو ویل اهرد ی

 رددش رضاح ل زیپ

 مدناخ روتب «هدومن بسک یناوا رف ترهشو تسزاب
 لوفشء (وناکنم

 هراچیب « دش داتفرک شقشع ماد ردو دروخ
 (درجاررجنیج» نژ ریپ

 تادبام رد ادتباهک یسیلکنا زاع
 .ت ۳۳۳ | «ادامتیسب هرخدلاب ۳ تک رش

 1یراکمه (ایدددناد) و هتشادسلاخ ةداعتحا ۱ تک رشزیت | ضرب غیددی اددوخ مادناو تفای

 زاسبدرکمالعا .(نتلکسادد) هشخاس رزو دیما و لاحشوخ ار نکس درب هاثپ نوب زی ولت | ملیف اب نونکا یو :دراذگ اشاع

 مانب شبوخ یرتشهرب شیامن نایاپ ۱ تسا ج2 مانی وا بلاجشیامت تسیکاح | <بوخ یسکس» بل < بوخ قیفرو

 یددز,نوی زا ولت رد «كرزب دیلساو دیدج ملیف . ۷دازه دم هودح رو «تیسا 1 ؛تسا هدرکزارحا انورآ دراز
 (ارنالویدام) اب هکیدادرارق قبط
 جرعب یمایفدد تسا هدومن دقمنم

 :تسج ده|وخ تک رع(ا زا ال)دوخ

 «و.رام» تسا هنفک ( نتلکسا)

 داددها وخ ناشا دو ل

 «ون اگنم اناولیس»

 <«خلت جن رب» مایف زانط ةراتس

 ملیفنب رخ آ دد یزاب لوفشم نونکا

 -یم <ایرد راوب دو هب موسوم دوخ

 !ریهش نی دمک 1 رد راعاور»

 لدعنیااپ
 زبث دامایف نی رتهپ كبثیب هک دشاب

 4۱ هداددادمتساو رثه هزاد | هچ ۲
 هرالعملیف ن ارد دد رگ یمبوحم

 ؟ دیداد یاهدبقع هچ امش هدر ادلوا شش هک (اناولیس) رپ

 ملب

 راکسا؛ زیاچ هدن رب و «تشهب ق رش»

 یماتتدامم ۰ ار, و لباقم یامار

 دن داد هدیقعناک رب .دنب امایم افیا

 نیا شیامن اب (اناولیع)
 دهروخ داکار (ندوا

 دا ژاب مایب

 یف وس)

 ۱ تخاس

 .ول ك ۰ دآ) - سرد
 ژاب هک بلاج لاکی زومكب (ویدار

 یلابن رثه نآ رد (ید سیرود) مه | شزدااب لوصحم چروک ةيلک» یدک ملیف شیابناب یدورب

 شون مابف نات-اد ۱ دهدیم جرخب فیددرد نآ تسعن ةراتس (رتدراک اوا) * ورتم یلابنک ۱۹۵۷ لاس

 دشاب(نافوکحروج) »(ربرهادا) | ...دمآدهاوخ باسعب دوویلاهیدمک یاهملیق ناکشیبرنه نیرتکرو

 دمیدج هراقسا( كنناچ لوراکرو | مليفنیاددوا یزابمه (رجقیرک تداوقسا) "یتح مین یغخوف

 ملیف نیا دد ربل هنابش ياهبولک ,,|یدنک مسلیف نبتتع < تاچوک ٌةبلکو هگنیا هرجواپ هکدراد یه

 5: ددرگیمیف رم« نایچ اش امتب .تسا هدادن اش یب وذبارشپ وخ تداهمیو !دذهمم تا و



 ار جت ۱ حجت جات و

 ما ار گن رف ری جو

۰ 
 7 ام ار میومع ر ص 2 ۱۱

)۱۱۷ ۱۸ ۱۸۸۸ 
 ] ۱ )وام لو امنست 5

 ۵ الصاسر 1؟همافلب 3 ۱
 طج ی هاب اب« نما 1

 2 ۱۱۵۱۸ 12 هه
 : كلا رعداب

 ۶۶ 2۶ برس هییره) شرب دواچیر و (داعس مرباجود هم ندا یاهیداب ميل

 ۳ سس 9 9 جت هوم



۱ 
 یماق ٩ تق رک یاکسام وو هی رو :ویاچ ات

 دنک ۳9
 ناسیع تا گی (ویدارود و 7) هود ره و هتهرب

 دن نآتسا» هک رسآ ارس و
 عن مچ یاقتا یتاوجموو

 یم هیون تسدرو ات وکیزکق یو رهن طسوت نوتق ۱ مه اتو
 -ورتم)- یرتنب و 4قطت

 راه نوع هک (عاح تیک
 یاادو دا و یرکیو ۳
 5 ممد دزاودا هلی وب ملیق

 - یلیم+ و پوکح اهتیس 7 - <« هتسکش هری و ملیت نادرک راک

 «نولیتتازیلاو ناهاب «دقیک ی رمکت ومو هشدهاوخ هتخاسی رتم
 مهم یاه شش «تنس یرماواوو
 هداتسرف راهج یاه رازابیدو رب و تشاد دنهاوع هدهعرب ار ملی

 «گراد-نازو سیا تین (یستوآ دو او دی درک ده وخ
 - كدزب ةمانشیاهزا هک دعابیم
 ,دیدرگ ساق مات نیمیب «واتدداترپ ۲ - جدوج» یسیلگنا دیقف ةمبوف
 و نادرگ راک (رگتیمریوتا) تا

 < والطوزاب درمو ملیق تنگ هی
 هكي «ن 3 س > لد یاقیا یارب 1

 -م نیا هک تسا هدونناختا و [تربیسنیح) ب موسوم ماسک ءراتس

 دراجب روو «نتریدزاجیدو.دوخیم بوصم دوویلاهردومنیق نیتسنت
۳ 

 .دهدیم ربخ دو و)اهز]« نسدار الت ول»
 < یب یسیسوع نو تو

 صور هدجب
 اد یا هب جت یم و ناوج

 (رسس لوراک )
 رهوش و
 دادیم حرش

 نیا هک راک هزات و نارج

 و تس زاد هدیع اد سوره هچب
 ( گان ود درالبم) و (ندلام لراع)

 راک دنتسهملیف نانکب
 -لپهب و ناب ایخ یاهن وتسرس
 یمیهح نانس د (ریامنب و هدک و رتم]
 -9 رب تر ارز تسجلد ؛نب ربش ملق اب هک یشءال؟یب وكاب قععكب
 .تساهدمآ دود ریرحت هتشرب (ثنی
 «تدا تب زیلاویتمبملبةلوا شه

 .تسا هتشا و هدهمب رثاح رو (ریروک نیت )اد شغ نیمه هدنکیم اقیا (رن وچ یفبث) دتمرثه سی رتک اار

 ردپلدرد ملیفنیا ردزد یسیلکنا ریهش روتک ۲ (دو کلیج ناجرس)

 (توماداب) - راک تیغ دوشیم رهاظ (رتوج)
 کز )هک دوب دهاوخ یملبف نیل وا نیا
 تیقد نودب رهام نیدمک (سیئول
 درب یود (نیترام جید) جو

 ؛ددرکیم یهاظ امئیس
 هدهعرب (ریاهاترام]و (نیواک كم تداد) اد (سیول ) لباقم یاهلر و. هقابین یوف یدافتاو یدک تذکر سگ ملیف ناتشاد

 .تشاددنهاوخ

 نابلخ یکدن ژ یارجام (رداد نآ ددارب)- ی ولس حور
 هک (كربدنیل.۲ زاراچ] فورعم
 (ردلی ویسی > درا ویهدنلل ]طسوت
 :ددرگین هیت (ددلید) ین ادرک داکبو یمان ناکدننک هیهت

 -تهنآ رودلو نی رشهب (كرب دنیل) نا اد[ هدر خر

 -نوران نادخ رد رب ز سوه
 ءداتس تک رشاب هک (تن ومارای]
 هدنسیوت رما)ا سابتقاد (ندولایق -و-) یلایلاتبا زیگ:!صوهو زاتط
 لحم رد مایف دوغو ذتنابم ناقتا «بلگناوبت > ددملبف یلصا ناتساو دویم هیهت (لین وانگ و؛) توبحم
 یداد ریملیف نآ ناتساد عوت و یلصا
 دو رک یم

 (نامتربلد) ملیف نادرک راک
 لاس نادرک راک نیرتهب < یتدامو ملیف هیهتاب لبق لاسهک دوب ههاوخ
 دش هتخاتش

 بلاسج بت هارد ولمكي (اییملک] - هرمکی لثم كرم
 ترهق !تخادنا دهاوخ هارب ملا رد یبیجع یار نآ شیاند هک
 <سیزاب ودوک وجو ملیفیلصا نام
 -ونه زا(نی) «دنکیم ایا (اردداک -نی)ملیفدد ادوا شقن هک درادمان
 هیت آ هک تسیدوزول ادیدج ناکشی
 ءرام)دیاهووراد شیپ رد یتاشخرد
 یرکید(نید زمیج) ای( هدن | ربنول
 !دروآ دوجوب

 ًاههام و هدش هتش و (كربلاچسادرب ) طسوت نآ هةمانعیاب هن هچوت بلاج ملیف كي (رتداو ناددارب] > سیممج رده رهچ كب
 <. هدوب ورب ور ثیقثومأپ یودورب رد

 (تازاک بلا طسو# ملیف نیا
 یدن [)دیدج دوتک [ و دوشیم هتخ -اس«تشهب قرش> ملیف نادر راک
 اههخوجرس یارب یتقد» هعانشب - اندد رتاثت رد الرقک (تیفیرک
 تیلورمم و هدومن تکرع متن

 (تنوماراب) -دیفسلگغاب .دنکیمافیا ادرثا تو ته ی
 رزب قشهو یدزا رت تشذک رس

 ۱ , ووب مواعماتن زن تسقاه هک
 ۳ یودورب دد البق ملیف
 نراشچ زاكشا وهدوب هتحس
  + تسا هتخاح یرداچ ص
 تساد نب مت زا یکی < دیفص
 عریوسحم (الونک ابدنیا)

 ۹ سس (ربام نپود رز - شزدا اب یاهز.ج
 ۳ (قداود ثرباد) ریهش
 زر يربتب وب یفدیس9لد ینعب تن 7 مایل نیا ددیسدوه تار) 3 ان یا اقب رف آرد < وئاع وب امو زاوضن وخ هلب _ اب هن وگچ هک اد یتسوی دیفس هرم
 ۲ , تشاددنهاوخ هدهف رپارنآ همه یاهشقن ریاس (رلیه ی د)* (شنپ وان اد]و دنیماقیا

 روک تسی ام رهق نامهزبت (نلکیا _نبج)  دوشیم هیهن ریهش سی رتکا نم تک رشاب * (اییملک) - رلقبانیج تشذگ رس
 یوریودورب دد ( نوسپءات یهس س) نروصب «ناداب» همانشیام
 رامش ایعاک یبایمک لاسم| تالوصحم نی رتهب زا یکی _ملیف نیا دم آ هتحص
 - داد دنهاوخلیدیت و ربیشت منا راب تخدو ارت ۲۸: اتیقی و تفردهاوخ

 (ودنارب نوا رام) تک رغاب و (نام لب اد)طسوت ه (ریامنی ودلک ورتم) -نومتسوگ اهناخ هوهق
 و (ویک وکیشأم)و (دروف_نلک)و
 ۳ یاد 3 9 یدا)

 زا ملیت
 هدوب یودو رب هو تم ایا 7
 ,تساهدش یردادربهلیف نب اژ ردتسا

 ۸۰ددایلدد هدب ترفاسم :
 نآرد هک (ندولوژ) هجوت كاجنامر )اسابتنا (س-یرآ هیات )ژور
 وین دیوبد ۰ دن راد تک رش ملاع ناگشیپ رنهنب رنک دزپ زا دایزهدمکی
 زا نتدنچ تفاد حروجو لدن ان رق ! شی رتبد نیل دام ؛ هیاوب لراش
 .دنشابسملیف نپ |هدمهنانکی ژاب

 احع هتاخخ



 نادرگ ر اک و هدننک هیهت
 تر - رنراو ناددارب ۱٩۵۵ لوصحم

 اتعا ناجشزرامک نامو كي یودزا ریهش هغیان ناژاک ایلآ
 ۳و رم 1 کات هک ه درو دوجوب یملیف كب نی
 ] ریظن نونکات هک هددو] دوجوب یملی 1
 نیس ت ءاتحس ترزب دات وزج ودره نومضهو مرف رظن هطقن زاو

 یسانش اور را تب نا زا یاهم ۱ 2 صار یا دا یایملس ۲۱ دنا« «تخپب نرد»>
 تحم فلتهم ژان وسریو رتک | داک نیدنچ تاناجج

 لاتردیدشهبنچ كياب هک اركي امارد نایرج كي نمخدد» هدود
 دهدیءناشن تساءارمه
 در هریت و یاسح

 و هبح و ررد هک تسا

 ی
 ناوچ ج لک شق رد اجنیارد «دبق» نیدزمیج ۰ ۶

 مو واوتاخ تبحم و سزاوت دایت ؟د تبحم و شزاوت زا کدوک دد هک ین
 1 مدننک د وب ان و خلت تقیقحاب رحم ین یفاوج یاد اردو هدر
 هدیدرک و رب ور یاهدننک دوبان و ْج یا 0

 یاجره نذ كي واددام هل درج یا
 . دهدیم نا دووغزآ

 هب_قلعتمملیف دددوچ وی زاب نبب رنو ی و
 تا هک دشابیم «ددام»

 یریظنیپ ید رئه ؟تسین شب

 شن رد« تیلف ناو وج»
 مو نیپوادوآ تاذع ن 7 7

 دی ار ٩۱و و راعسا مود جز«
 امتیم هیص و اص و سد رخ اگدنن )وب 4

 دیما یاوت
 سلوربو ۵۸ ۱۳

 رعناژ «رجنب رک یلداف یکی د » نان اکیا
 نیودلکل ویاص ر مرگ هیت
 رودب وزا داچ : ناد ۲
 یگند -ویداد وا - ك- رآ و

 امنیس خیرات ترزپ هدن هپهت نید
 دوجوب اد «امیکدنز یاهلا- نیرتبب» و7 3

 میومع رتخدو هیوومود « ور 5 اد فورمم نامد یدرزا ملیف ن
 دتکبب هملاطم

 تهجره)او ههشسابتقا
 اک ۰ وی رانسمیظتترد

 انس هراتسورد ارت ] ناتساد ناک دنتاوخ لشار 1 ۳ 4 3
 تس دانسو هدننک هیون ن

 ینادرکد
 ان هقلسو تفد تی كب همه ت

 دوم .یش 1 نت تخس هکیروطب هتفرراکی
 ارووخ هفیظو اجنرا ود رتساک یرنه

 تف رگ ملیقب یدآ رب ۹
 ندا ویردوءهدام ماجنا لم و ۱

 هب رومود هتفادملق دنسیلد یا و زی
 وارساو كشخ حود نآ اه هحص
 تاعا رعارد

 «لعاد هلجرد یلکی دنمرتع «ویلوا سی رتکا هنلب واهرد
 نژ هیزاوا ژان وسرب و هتفدورف هب رومود باتک نام

 تسود هداس ؟نام رهت
 سح یهاک یتح ۳

  نا هوچ واب یسل و تسا
 وراچبرهب قلعتمراظتت | فالخرب ملیف

 ووخ زایردقب یلشآ پيلیق شقن رد ناوج هشیپ رثه نب 2 یلش ۵ هی 1
 دکب واهوداب وبلوا یلکب یجاشاست ۰ ناش تردفو یدنم رثه

 ۳۳ نو تیمف و واب ش 7 _.تسمم ۳

 زوم رم دوجوم كيب العاک ینتشاد
 هدننب رد یرفتت

 4۲ زیمآ رارصاد
 هدود رییعت ددوایم دوج و

 نیادد دوجوم یزاپ نی رتپب

 ه نت رب

 دهد

 ادتباژاو هدرک شوما رفاد



 یر

 تشذک رس ۱

۱۷ ۳۱ ]" 

10۵۳8۷7 ۱۱۵۲۱۱۱۷ 
 - ۴ ب

 اب نو ربب یک دز تهب و یجیک تااحژ و

 مست
 راتسرب مناخ زیث مقومنیا . د

 یطاسبتا نیش بآ تدارح اب ودوشک رساد یب ورش«یرطب رتیب طاننفا نیقت بآ ترا دّ ,
 درو ۲

 کی بک مزیت یا

 یتشهب یاهاوت نامهو دزاون یم رت

 دوج وب
 رتیپ هک دشهج وتم درب رس هناخنآ رد یدا 4

 زا یزور شدوخوا هکار

 داتسرف یماهنامس اب الویهمج نیاهنیس دا رکت یفالتخ| تكدت |نودب

 ٍن دداق هجو چیهب هک تفای ددیفرط او دنک يم نتشادتهودب ار رت

 لوطرد وهدوبن وانآژا زک ره عقاورد هک یردپ

 دراداو؛درکن شتاقالم
 اد یدا درکیم یمس ؛دوب هتخانغ بوخار رتیهک «ات یک یج»

 راسب دنچز| شیب شرم

 تقگیم دروخب هصغدراذکت و دهدب زردن |

 وا .تساهبوسلا یلعرتیپ یاربامشدوجو +کدینامرفن روصت -

 دهدب زوربارشتاساسحا دنها وی

 تح هک دوب یتلاح شوختسد هک یدا

 تفک راشرسیغزا هدشلعتشم ۰ دیزرو یم
 رتیپ هب تب: نمهقالعو ساسحا.دینام رفت هابتشا !مناخ

 ؛تسیت هلماعمكي تروصب زک ره

 منک یمن تبحمصام هقالعو ساسح| هب مجادنم هک یشاب هجوتم -

 خساب نیا لیاقمدد تشادن یزیچدیاشای دزن یفرح رگید یدا

 تداسح«أت یک یچ» هب

 درد ایب نابژرپ

 اددوخ اجن آرد یتدمو دورب شر-, ناطاب هک دشنآ رب بش نامه

 لغادذ۱ ادرتیپ هیرک یادص ؟دنک ژاباررد هکنیازا لبقنکل دنک لوتشم

 ؛دوشیم یسیطانغمبوذجء هک ینه [دنن امدعب و درک تکم یک دنا.دینش

 تسارکیو دشقاطا دراو وداد یخرچارهریگتسدو تفر ردق رطب

 : تفک و دزوناز نآیاپوتفد رتیپ تخت فرطب

 و ماهدرک دب یلیخ وتب نم یشغبپ رهدب اب !مزب زعرسپ !مرسی-

 و مهاوخیم ریصقت رذعنونک |

 یچیپ تخت یو ناک دی زآ رامنوچ ودب ود شردپ فر-نایم رتیپ

 ۳ تفک هدروخ

 !وشرود

 . نک كمک نسب ۰ نارن دوخزاارمروطلی| ؛رتیپ هن -

 درون ایه هاب . درکیما شردب یاهصابتل | 4, ی انتعا اهنت هن رتیپ

 دا و «ات یک یچ»عقوعنیا ۰ دادیم هعاد| نتسی رکب ؛دوب نیئاپ شرسهک

 ۰ تخادرپ وانداد یلسب و دش

 ندریبقاطا زااپ یاههجنپ یوریدا «دوبن كن رد یاجرگید

 دیدیمیتح ؟ درکیمیئاهنت ساسحا عقومره زاشب نونکا و۱ ۰ تفر
 . دشاب یمیرادكرمزا دعب یاهلاس زا رتاپنت

 تساوخیمو تش|دیمن رب القا و ششوک زا تسد فص و نی ااسب یو
 نیا ددادگن و دنک هدنز ول زا ادرتیپهدرمتالب ابتهدش هک یوحن رپب

 شردیپ یوجوت ًادیا» دوبت یندشماررتیپ نکل.دریکب_هدیدات ارو|نینچ
 ..تشادیمد رب دوخ یاد |دبتسا زا تسدو درک ی مث

 :تفک شدوخصاخ تحا رصاب ود رک یداهب ور عان یک یج» زود كي

 هن

 ۳ ۲۴هحنص- 4 ؟ فن

 ک تسایدوطن»
 نان را ۲ ,لفع نم یک وک +

  دشاب هتشادن یهجوتا

۳9 
 ریو باذعد اتف رک احورد هتف را

1 

 یادش نمد» 1 د .تزاوا فارجتا بجوم
 ر ,ارتشاالماک تیپ و نم هداب رد نات رکفزرط +

 وا.تسا ۳
 < دباهد رک مداچ - سید مر ک ان و , درادیم تسود شتسرب

 رو 3 7
 رب ووب وا ۰ 2
 اپ مد هک یا ها نآات یتح

 نا
 (الادیتس هه اش تسناد «کنیمه دوب مرک رساهن [اب رت

 بوم ی ناحفص دیوو هدرک رب دوخ زاعز) هک
 ۸ عالطاع وضومنب

 درک یفخم شنفاکشارد اد تاحفص

 اهفرح نیا

 یادص اب و تفرک اد شیاج یدب

 زر نایمزا یدا بضغو مشخ
1 

 یرهگدود اب

 اب مرضاح هک |دخب .دی وکب نمی رخ ]درک نینجا رچ...
 نآزانم هک ت -هراک نیاددیزمد رک | مداد شه وخ . مثک سابتل | و متفیب

 متسیت هاگ ] 8 ۳ |ذمزا ودی ریذپب ارم یاضافت نیا .. دینکاشف| میارب

 * دیه

 دم[ زد نسب هتسه[ ات یک یچ

 ظحبا هک روطنامه

 هزادناپ سک چیه هب زین شدامتعا مدعو درادن تسود اش هژادن اب ار
 هکد سرت یم .هسرتیم . دیا هد رک شد رط هک دنک یمرکف . تسین امش

 دیدمتدم یارب امش هلیسوپ هدشن شزاون و دهدب ناشن یشوخ یور
 رد اد شسکع موهقم ؛ دیوش رود : هتفک هکنیا , دنامب اهنت یرگنف

 امش . دین امب شدرن و دی رادب شتعود !دینکن شک رت «ینعی_ ؟؛هتشادل
 رب یئاناوت یضاق نوچواو دیهدیمسب هک اعم یمهتم نوچ نونکا

 شرزاموردپ هک یلفط تاساسحا تدنیا .هدرک سولج تداضت یلدنص

 تسا هداد تکزا ار

 ژدریپ هژرابم نیادد هدشوحن رپب درک یم ششوک الاح یدا

 رگید دوسب هدش یدمل عون كي راچد یدا یاه تسد

 لنگ یربهر ار رتسک را هنو دنزب ونارپتسناوت« هن

 رد



 ورپ یمولب زکهبرتسک دا نبرعت عقاوما دا یک یجو تب بلو اد ۱ 7 : 1 لاو تناوتیمن <یقیسوم» زج یژیچ شاهحلسا هک تسا ملس هر
 هنن دنک لجیمیبطروطعب اد شر-ب یتحدد تساوخیم بیر ب

 9۹1 تک

 اپ

 دن شداداوژ ورب ۳ ن شش ۱ ندب

 نایمزارتیپ تدورب هنفدانفر هکیدوطبدوب هارهام یریی دو
 یقافت نبنچ هکنپ ۱ ۲ دشیم هدیچرب ناشنیب اهداصحو ی

 هژاهنایب ادلافطا هک یجذ - هوبیل هو تطو هریت سب یبخ
 شدوخ قاطاددیدا تغاسیمتشح وراچد اد ناددام

 یادصسیسورد یودادیم اههجنپ شارخ هک درک یمرکفو هدبفک )ارو
 : تفگ یم هک دیاش اد یا هه

 میایب ناتشیپدیهدیم هژاجاایآ .مسرتیم ! اب اب

 ینحو دن اب رت

 و دنک لرتنکاد شیاصعا تسناوت یدا ات دیذک لوط قئدم

8 
 ؛ وت ایب , تسین مذال هژاجا ۱ ناجابای

 نام ردو تفر شردپ یو-ب تسارکی و دش قاطا دراورتیپ
 ...تف رگ یاج شاوااب
 ربع هک سوسفایل و دو, هدش عورشوت ذا یدا یارب یکدنز ۹

 ملالع وداهن یمرس تشباد یلاوج یاهلاسد تشذگیمرعرع داب نوچ
 تخاسیمراکشآ اد تاوپک و ۳

 دش سحیب شیاهتسد ؛دوب و ای نتخاو لوفشم یدا بش كي
 یربهرار رتکدا هنو دن زا زاس تساوت یم هن رکید هک یوعیب

7 
 ودن دوب ءذش یمیبص تسود مهاب رگید نونکا ماتیک یچ»و یدا

 وزن ید| هک زوركي «دندرک یم لد دردو دنند)یم فرح مه اب بلا
 ترک یقجراس محل اب ؛تفر هناحریش]هب اتو ک

 یکدنز هک هزادن !ناسهب متشادیم تسود اد یدامنم !یک یچ-
 و نموتمر|ذگب هک دش دهاوغت تیجومنی) اما ...ام|!متشادیم تعوداد
 . ینک كرت ادرتپ

 مشچو درک لای رس دیربیم اد یتشوک هعطعق هکیلاحرد اتیک یچ
 : تفک و تخود یدا تروصب

 و درتفگ هچ -

 نیتچ مشأب هتشادنقح دیاش : تفک و دادناکت اد شرس یدا
 !ینک جاودزا نءابیرضاح اب آ مسریب مهاوخیمیل و میوگب ادیزیچ

 ینکیم تبحص هچب 4ب عج اد :یدا معوف یم-

 ؟یل ادیمن .مداد تتسودهک ین ادیم -

 , ؛تسیچ تدوصقمیدا .ماادیمن ؛* -

 هداس یلیخ .مریم ؛یمهفب یهاوخیین هک الاح تسئیا مدوصقم -
 یتلاسک راچد .د ام مهاوغت هدنزلاسکیزا شیپ هک هتفک رنکد .تسا

 اد مدوخ دوجویل و تسا رطخیب الماک منايفا رطا یارب هک ماد
 .دنکم د

 هدز تشح و لافط| نوچ هک دوب هدشن وحم اوه رد شمالک زونهیدا
 .تفدنوریب اخذ هدرک نی

 كیدزن ارواو دش جراخ لرتمزا شاابثد هلصافالپ اتیک یج 9
 بآ اومابیدیم)ات تیاهت ردیدا .درک ادیپدوبد تسا» ها

 :تفگ ودب ود شف رطب تعرسب انیک یچ .ت
 موشبوتنژ هک تسشم راهتفا تعاب نیا !ناج ید

 :تفکح ورنودب یتادلک ابو تشک رب هدوسرف تسین اب ۳
 :یرقب سزژ تقفهیورزامهاوخ ین .مدادنمحرتب جای -
 ژا مهاوخیم ومداد تسدد اد وت ۰ تسیروطنیا ۵

 :تفگ ی مات یکی چ هسریما رفیدا ردهرخ آیاهزود
 ...یهوگب ترسی !رریچ هعهدی اب وتس
 تشک هدینشن .یریچ هکنیادننامیدا
 امسا هقجآ اب رابگت)رچ ۱ تییچتهلخرادوتم یتعادم

 لاحرد هلجع همهنی) اب دمو ميوذيم هداتسرف ایندنباب
 «میدرکیم هناور مدهرایدپ ام میدنیپ یزاپدوح یارب می 7

 یاهرذ شاهدیتهردیلو دوب هدش دیفسچگ نوچ شکند اتیک یج
 تقف -یفودوب هدپدرگفا لصاح ریبغآ

 -ینهزان هکیا

 تشاذگ یهاوخ یاهبترسب یارب نامیادنشعذآ یاهدنزدآ تا ریموت !یدا-

 تسوژا !رتردپ یرادوت ماهدید جن رلفط ملد ناجا مرسی :میوگب همیوگب 4. متسهینتند هک متکی لاحداب منا وت یمهن وکچرخ آس
 یهد ی

 یاهدرکت یلاغ هناش یزدب هقیظوواب ریز وهدادن شیپ رف آدب | وهدوب توامتعادرومو یا خاتم تسود ادوا هک یثکت بات ینادیم هکر وطره دناب ۱ هلپ -
 ملاوتب هک دیامرت 1طع نمی ۱د مژال تردق نآ هک میلطیمادخزا

 .منکلد درد رسپ نیا اب
 یزود یدا

 تفک دشابن هبق رتم
 : دژداب رفو دشین ایصع .دوشزا رک دهوخیم ون زا زاب نوک ناتساد هک دسر رتیپ رظنب . موش ادجوت زا میلق یو ژر] فالخ ربدیاب ؛مرسی-

 ریف هک یوحنب نآ نیضددو درب شد رگبادشرسپ

 اشاپ دیو رب اج ره .دیهد ندادحیضوت تمحزدوخب تسهل مذال-
 اپ : ماد رک البق |دشرکف؛دوب مهاوخ

 : تفک و دیشکی قیمع سفنیدا
 1 تسا نملیم مغریلعید ودنیآ ۲ ملدناج-
 ۱ دنلب اد شیادص زوس ناود یشنآ زا هدش لصتشم رتیپ

 ۰ : هک درک
 هب راداو ار امش هک تسیئ سک چیه اید رد ۱ ناچ اباب-

 . دنکام كرت

 روتسد تساناکمه نوقام شتردق هکت سهیکمزیزعارچ-
 »یمهقیم .مدامیب نم , مرسپ ۰... تسین یرب رگ زین شروتسدز| ودهدیم

 شف ؟تسیچشردپ هوصقم درک ی م كرد ءژات هکنیا لثمرتیپ
 . درب هانپ ششوغآ هبو تفرکادشیولگ

  ش)هتادرک یاه تلکتاو دوب هتسشنو ابب تشب رتیب بثنآ
 "یرورغاباتیک ی چو یدا . دادیم تک رحونایپ یاه بارضم یدر ار
 : تفگی دا . دنتسب رکن یم واب رتمامت هچره

 هلب . یاهدع رهام یلیخ ٌياءاشام مزیزع لفط..هآ -
 . هدیناسر نایاب تردپ هک یلاجنآ زا ینکیم عورظ

 رارق شناوزاب نایمرد اتیکیچ هکر وطناىه و
 یارسب اد اپناسنا هک صوصغمهکنالم راظتنایو داد هیکت
 . دواذگم هرب ههید؛دنک یربهر



. 
 بد ورتسآ لشیم

 یاهژوأبم زا سپ هرخهژاب هک هرک ۱ ۳

 روا هگاتسرت اهن
 اگر ژان فتاب رکالکست .تخ

 یعز رب ناجیب

 هدا

 دون نا رکب دنوچ
 س اوت یهعب یا رسناوراک رو

 هک یبسا هساب اد نانیاپسا میتست

 ضوعووب هدنام راد|رستاوزاک یا رب
 یرفاسناهگأت انا نیاز .مینک

 بحاصت ار اهسا|و دیدرگ نایات
 لسع نیاب فاابرکام قبفد .هرک
 -هناب ژات اب رفاسمیل و .هرک ضارتعا

 توهیمام .تفرک قالشداسادوا شا

 زاهکپسک ۰ میدوب هدش نابرجنیا
 سر-: درمکی ژا دم ایم سرخاب تنچ
 تشا»

 درشفمهب اد شیاپن ادندفن اب رک
 قالشتان رض نآخساپ هکایا یبو

 شییقد رابتخاب اراپبسا دهدب ار
 ردیزار هک میدیمهفام ... دراذگ

 ایداندوخ«نژ وا .دراددوج ود رم نیا
 شهار تفرک میصت و هرساپ اد

 یوررب وا . دیامیب یلامتتپ 2
 هناخدور هشوک رد هکیاهداب هتخت
 زا روبع " هدامآ و دیرپ دوب هداتفا

 الکی رگیدام .دیدرگ «شیتدیا»
 ینادنذ هک ینامزات اد «فناپرک

 یماکنه نیاو میدیدن دش اهداتات

 میتسن ادومیهررب یب شیت وهپ هک دوب
 هداتسرف «فک ورتسالشیم» وا هک
 , دشابیم دازت

 «فگ ورتسا لشیم» تب وقع
 تشذگ یگن وکچ«ین ادن ز كي

 : درک وکزاب نابیارب اد عیاقو
 هدکهدهن اخ هومقرد «كسماد تب دزف

 هدهاشمار شردام فک ورتسالشیم

 . دزیم ادص مانب اد وا هک دون

 دسانشیمل | دنژ نیا هک ه رک دوناووآ

 یلوک )«هداگناسوژا هلیحنیا یلد
 داسی وا زا شیپ دد هک یئابیذ

 یدورب واو دنانن ناپنب (میدرک

 رسفا) اد نئاخ «فداک واناویا»
 اهراتانت تمدعب هک یدازت قپاس 2

 ربخاپ نایرج زا ( دوب هدمآ رد
 .تخاس <
 فراک اد هدانق!نادنزپ فناپرک 1

 دوختیوه هکتيا یارب ادوا ردام

 وار هجنکش ریز دزاس رهاظ

 و دیک
 دور را

۳۲ 
 ؟دوخزاهب روجء

 لماح ورا زت

 هک وبیم كرزب كود یارپ یاهما
 |تراخ هداتسرف

 ناخ رقففدوب هدب و رگ اهدا ات روصحم گاهرات
 نیا موکحم ادوا « كانمشخ لوتم

 نیشت ] یریششام شنامشچ هک درک

 ددرگ دوک
 دول آ ترفت یاهها؟ت رب ارب رد

 یلو .دش روک فآ و رتسالشیم ام
 نبامقدیلعوشیاهجتر دوجواب وا
 تخاسیم رم یبارو|شالت هک یصقل

 ماسجتا اد شیروسأسم تساوعیم

 دهد

 زا ام هکیدوطناىه مه اش
 هدز تفگش میدش جمتم شن هبنش

 لتم هک دیتبفن رکا دخ دیهاوخ

 هزجعم ؛دوب هدگن انییاتفک ورتسا
 بوبخم زیتک < وکتات

 عقاد یرهمی دروع هک ناخرفعق
 یراک و تفیرف اد دالج دوب هدش
 رب و زت لمع یارجا دد وا هک درک

 لشیم دوخ اد عوضوم نیا .هودن
 شیوختسداب هکبماکتهفک و رتسا
 رد یابزا شرداچ رد اد ناخ رفنق

 . دینش ابیز زینک ناهد زا درو[

 متونآ درد راتات ناب رکشل

 لشیم . دندوب یکدنکاربلاح رد

 ك ودد زاب ندبس رب قف وم هک فک ورتسا
 اهقازق یهدنامرف دوبهدش كرزب
 .تفرگ هدهعب رهش عافد یارب اد
 شراظتنا هک هنوکتامه اهراتات

 دو هلمح هناخدور هار را تفریم

 تفن یدوجوم فک ورتسا . دندش
 و درک شخپ بآ یوررب اد رپش
 اپ هاخدور حطح رب هک ی ثت اب
 یاب زا اد نمشد ناک وان دین ادرک
 درو آ رد

 شیاهیل ام ریل رطاخب «لشیم»
 درک تفاید اداهشاداپ نیرت یلاع
 قشهاهریچ نیرتابیز وا رظنپ اما
 یعالطا رگیدام ه افساتهدوب «ابدان»

 ات میرادن ناشقشع ناتساد هداب رد

 ,..مینک فی رعت امش یارب
۰۰ 

 یویدونس) طسوت ملیف نیا
 ۵ ولاگ نیمداک و طسوت (تروکت ابی )
 تروک و تک رشاب و هدشین ارگ داک
 و ین امل آف ورعم هشیب رذه < رنک وی
 زا وتسا هدشآ هیهت «ژابویوت ذ>
 ریغا یاهلاس مهم یاهملیف هلبچ

 ۰ هل ؛دش

 هب

 یلب وتف
 واءدن ری سکه كياب (نیدرمرج)

 ربثات تح تخساو هدنن | وخهک

 یااطم هعفصود رب ه والعدهدبم زا رق

 ری هحفصود «یندناوغو هلچوک
 دنهدیم شیامن هک یماههلوف یق رم
 هراتس « ات دب هک هدشهوادساصتخا

 ملیقب هداشنبا رد ادوشیم یراذک
 یناجم یکدنز یاهزیچ نیرتهب
 یلیغ ناوسب) هرزاتسهس -. 4تصسا

 «هناتسود بیفرت » ملیفب و (بوخ
 كي او ملیفب و (دبناونعب )هراتس ود
 هراتس هس «هدنز زادناریت نیرت

 تساهدشهدا» (بوش یلیغناونعب )

 طاءانسا نینچ یراذگ هراتس نیاذا
 همان زورلثمه هلجنیا هک دوش یم

 دشاب رتشبم یهک آ رکا نامدوخیاه
 مک ملیف نیلبت نکآ و رتعیب هراس

 دهاوخ رتنک زین هداتس املسم دشاب
 1 دو

 هگنیازا هتشذگ < یلیوتف و

 دی امتیم رشتنم هرامشهدز| ودهن ایلاس

 سوصخم ء رامشكي زیث لاس رهلب ا وارد

 | ب هب یفوتتم باطمو اپکعای
 دیعهیده ناونب ؛دوخ ناکدنناوخ
 . دنکیم میدقت لک وت
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 نآ ذا و دندرک یزاب ((یفیسوم

 رهوش و نز جو زکی لیکشت دعیب
 یاپملیف رد و هداد اد بوم

 ((هدنبیرف هاگن )) ۰( (تاشی ام یتشک ))
 ؛(( تسوتب قلعتم مداد هچره))
 ةفوشم)) و ((شیامن یاب رفن ۳))
 .دن |هدومن یئاما رنهقافت اب ((رتیب وژ

 ندوبپمه -ررف
 دنمرنه ةثيب رنه (درف لم)

 ((نیدنوا)) سیپ د» هکیازا دعپ
 (ندوپپیه یددرا) ةتفي رفو قشاع
 داد ردنت یداب حاودزابدیدرک
 (یوتسا وت )شز را رب راکهاشردا ریخا
 شقن قافناب ((علصو كنج)) مانب
 دن دومن افبا ارنوشمو قشاع كب

 .دن |هدبسر اهماقمنی رتالاوب و

 زدل ون ر-رشیف
 روهشم هدنناوخ (رشیفیدا)

 -یبد)فورعم ةراتساب هکنیمهزی
 -شهملاعب درک جاودزا (زدلوئیر
 نذ نيا ًاربخا و تفای هادیکشیپ
 رد هدنزاوا و هدناوخ رهوشو

 رد ((یشوختسد)) لاکیزوم ملیف
 ویدار وت ۰ ك.دآ )) یلاپک
 ل . دن |هدومت تک رش

۳ 

 ۱ رس و درد

 ی نعترد هه تدافت

 اد زابدن وشیم قفوم
 دنهد

 انا دنم رشهخ زا ف
 جا

 وتسا زءیج
 . ك ی رگتب | ؛افیلهالیف .سادرد تداو

 را ی دن ]رد نکن ورو ژاک

 وب رد یدیلاه یدوجو

 کرک ندوب کوک جيدجدانآ

 ۳شب ار ووخ نی امنیس داتفا
 ۰ دنوروآ

 راک تایصوصخ زا
 ۲ ریدر هوادلتسا رگید
 ,ایرهو نانعب ژاب حدود ندزدن اش

 وب ۳ ییب
 "درک ف شی اه ملی ه رد یدادرب

 رز )ر لر رت تفسد نو تب هدرک |
 ۰ بردی ات

 نیکمشخ_هشیپ ره یبتام ۲
 ار رکو کج دوج نییددد امش تسا ۱
 یابکنیلدا رتد دمآو تفد لاحرد |

 نیدبهکدرک دیهاوخ هدهاشم میرس |
 تبوفت اد نانکی زاب مشخ بیت رت
 رکا ایو دهدیمریثات امشردو هداد

 دربیمرسب راظتنا لاحرد هشیپ رثه |
 ردو نیبدود نتشادهاگن تبائاب
 ویچاشاهت مشچ ندرک هتسخ هجیتن
 ار امش هنحص ندرک مسجم ینالوط

 دی امنیم نکیزاب تلاح كردب داداو

 یاشدرک اب رگید یا هنحصرد ایو

 - رد لاسونبو نیبدود یمیبطر

 دملادكيراکفا و تلاح نآندرو
 دهدی«ناشن در تسم رمعل |

 یدئبلالب ظاحل زا رک وک یاپءیف
 ریظل یب یاههب وازو رداک باخت: او

 لماک هشیمه نی دود یارب اجب و
 هک تاگدی اب مالک هبناخرد و دنتسه

 الاوتیمیگدودآ لامکاب _ادوادان ۲
 اتشادناشیط دن |وتیم یچاشامت ودید
 و بوخ مهلیف ك اب هشیمه هک هشاب

 دشدهاوخ هجاوم یراکدب |
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 3 عادات تا ها دنا نا دنا دنا ها ها
 . را هیلسا - دلی وام هدایویلا و !نیویو بل ی یارالک , یلا رتشاب

 ۲ اد اد ۵ ۵ ًًش۵ةًه۰ ۰۳۳۳۰ یک ۱ ۱۳۱ ٩ اب ی اد پچ بل دبی دهد پد هه به و



3 
3 
۴ 

 تک
 تا ۹

 !دادعتسا اب «یکیزکم
 سس سس

۱ 
۱ 

 رد مهبورحم ةشيپ شهنسی |

 یلد دداد یلازسب ترهش امنطو

 یتسیاب ینابز نیریفو یکیتاب رو
 !د(نوسن اجناو) تسد درک ضرع

 ددوم هشیب رده !تسا هتب تشپزا

 یکی زکمیاهصقر ماجت ادد ام تحب
 یوکیاب ردو دراد یلماک یصخت

 یریارب وااب دناوتیم یسک رتمک

 تن دزورب ز یکی زکمنیازا ؛دیاین

 دیاهدید نارهت رد یدنچ یاهلیف

 -رتسا )اب « یتفایض> یطددامین زدی

 یاجب یتحو دیدرکانشآ (زمایلیو

 عافدشتک اب یزاب واک نادیم ودیو
 اد(یتسا) رکیدراب اهدمب هدوبت
 نیااهتنع دروآ ریک هزاتم هكی رد

 < نوتبل رتخد > اد شمال هیترم

 هدند وب هدر|ذگ

 دد دادمتسا اب ؛دا زاق نیمه

 هب و تسج تکر شمه یتانچ ملیف كي
 ددادین ادارف طلا شیوخترپش

 ریل یتفودنچ هک نان هتفگ ان تخایب

 -زشوهب و دابن رپ «وره ربموسو

 هکدوب_ملیفنیمهزد !تخادرپ

 (یلجت ] ریپ)لد یکی زکمیات ] نیا

 تسدپ ادیت ابلاتیا بوجمهداتس

 شمان دیتخانش ادوارگا ...ودرو

 هدشن لطاپ ربمت لاید۲ مایضتایار
 هبیمهامات دینابن لاسراام سرد آپ
 باوجهک ناکدننک تکرشز) رفظ

 ههامهس هزیاچهس دن !هداتم ۹

 ,مینکم یدق هلجم
#_ 3 

 : هدشنک ميوظنآ

 . دین وکب ام
 - رثه مادک ریز یاپملیفرد

0 

 هعج| رم نوتسنیم
 دننشاد تک رش ناگشیب

 دال

 دادش هزدلپچ و

 اهتت وهکی

 لبازج ناهانک -

 قشهكی بورغ -

 ار دوخ ینامنیس تاعالاطا

 دینامزاب

 یارب هلن كیبد ملیف - ۱

 ؛هن رک راکس) هچ

 : .> ملیف كيزوم - ۲
 ؛دشاب یمزاسکنه ] مادک راک « هتک

 «ادنیلب یتاجو ملیفرد ۳

 :دنتشادتک رش ناگشیب رته مادک

 رپش> ملیف نادرک راک - 3

 ؟دوب هک «ناداکتیانج
 لوصحم«كرماسوب > ملیف -و

 ؟دوب یناپمک مادک

 (دعب هرامشرد خساپ)
 یئامنیس تاعالطا خساب

 لبق هرامش

 رن د| وكج «یرکایدات - ۰

 هکب كاژ -۳نیکم ویتی

4 
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 ٩۳ هرامش «!هشین هه

 داژن یلقیلع یدپم ۳

 (ذاربش)
 دادایند نود رف یاق - ۲

 (ناربت)
۴ 

 (نارمت)

 ینوتنآ - حیحص خماپ
 رتسک ۵ :

 «دیت وکتب امب» باوج

 -اهودای ویلا ؛ نیلقلور|-+

 زتن ومایرام «لاهناج - ۲ دنلب و

 -جدوچ -« رپ دومیداب ناچ - ۳
 تداوتسا - ه ددادک تلوپ ندان

 .رجنب رگ

 نایهو(شهكين ومهزیشود

 ۲دد دو یاه هرابش

 9 
  یسادآ ارشدش

 : نم ةشيپرنهو ملیف نی رتهب

 ! ءز وم» لاسد ونک | و هشیپ رذهنی رتچ 9

 هم ان فارتعا ۰ باتف آ ددین کم یاپمل متفیلک ی
 و استپ زا ۶

 .» راه وملیف نیر

 نا ریب ودشابم«تیال ملال »لاس یلامایسرت نی
 ۳ ورق تبالمیال» تددق یملیف رگید لاسدنچات هک میوکی

 دیه م ٍ رو هرز ن ها
 و شزاار یچاشامت هک لاح نیعرد ال مب ال

 هتلا .دومنیم دادا وند رک هدنعب اروا رئبد فرط زا ]دن اب رخ گیمودناو مف تدع2د ی
 یلداچلب اقملد هک دنمرذه ورکیم اهیاملیف تب راس« مولب رلک

 نردق زوآ
 ۳ رداد دوخ كي ۳ ار لب
 ووب هداد ناشن یب ۳

 نارهآ - نامهر زیدرپ ۶ ۰ 1

 : نه هشیپ رنهوملیف نیرتها

 | ام > م۱«دید نونکات هکیبلرف نیرتهب نم ةدیقعپ
 یاهکنهآ اب هارمهنآ باذج و اریک ناتساد | رب زتسا «ژو رمیت

 نخ ربوک ی داک نوچءه یدنمررثهدوتک ۲ كمکب ملیفنب| نتمیلاع

 ردروآ دوجوب یمایف مجددا درکیم ییان رثه هچوت بلاجرثا نیارد
 تشذگر سا یاهقیقد نآ شیاد هظحل نی رخ آ ات یجاشامت هک دن دوب

 راکس|هزیاجهک ملیف یداکتباهژوس . هشیمن لقاغنآ نامرهق زیگن !تفر

 ور هک تخاسیمدوخ بوذجمار یچاشامتنانچدوب هدرو۲ تسدپ | رلاس

 ؛ دسریم نایایب هقیقدوددناام شیامت تدم تعاس

 رد یناکم» ملیفددادوا یندشن شوما رفیژاب هاگچیه نمهک دشابیم

 هنوک ریسه یافیا)ا نونکات هشيپ رثهنیا . مربین رطاخزا < باتفآ

 یاملیف رد « (نین وخد ور)نرتسویاپملیف رد تسا هدمآ رب یشقت

 رد زین "اریخاو(هانکب فارتعا) یئانج یاهملیف رد (وجتسج)یعامتجا

 هدادناشن نایملاعبارشیوخ یتاذرنه(یرتنید ًةقطنم) یخی داتیاپ.لیق

 ۰ تسا

 زاوها- یایقح رهچونم

 »هو رم هم شم رو و

 نادنمقالع و هاجم ناگ دنن اوخ عالطا یارب

 اهنیس ناتهراعس هب

 هک اددوخبوبحم هشبپ رنه یکشمای یگنر یاهسکع هکیناسک

 راه آدنداد لیمو هدوبن یرو۲
 دوخ هقالعدروم یامکع

 یاذثتساب «امنیس

 حج دوشم پاچ یجداخ تالجمرد

 هیهت یا رب ناکشیپ رثه هب نادننالع و دننک پاچ

 هراتسد هلجم هتشذگ ی اه هرامش هیهت یارب نینچءهو

 "الاول هب تسین دوجوم السا هک ۲ ه و۱

 اس ۳۷۰۹۰ نللت یرهچونم ناب مار ادلاژ یشورفریرحتا
 ۰ دنیامرف

 مرتحم نیرفاسم هجوت لباق

 ناهفصا و زا ریشددون یتیگ

 یولپپ ردنب و تشر روتنالهگ
 هاشنامرک داصتقاوتا
 لبابو دهشم رپهشوتا
 نامرک داپع

 بئاضدوزیربت تیزئارت ناریا

 -۲۸ هحفص



 راز

 انییرهشر ۰
 8: ره الت هم ها

 خرجاهن

 «تشد دد امنیسو ملبف حیاط و»
 راپچ تشدردشبپ لاس دن از

 عضد یا هزادن ات تشادهوج و این
 یاهملدیفنوچ دوب «اربود و
 هژادئاب یبرع و یدنهو یلایلانب|
 لاس مات ددو دشیمن ددادزو را

 ماتم: یاه ملیف رثک |
 اوت

 زااما .مینیبب ادتختیاپ یاهامنیم
 رمتارب اه املیس )ایکی هکیزور
 زا و تغید ورف فرب یکدراپ
 ملیف مضودش هتساک اهامنیس دادمت
 ورد ورد وابو تفد یبارغب ورزی

 یدنهو ینایلاتیایاه ملیف نوزاا

 شزدا ی
 یک ایلاتیاو یدئه یابناونعب ار
 یدوج واب دن ارذک یمشیاما شرعمب
 شیامت شزدا اب یاپملیف رکا هک
 رد دوشیم هجا وم مد رم لا قتس اب دنهد
 تیاعرادروم| نیالاسمقاومرتشیپ
 زسلاب و ناتسءزعف رد دننک یمن
 امنیسزا رتن اژدا یجب رفت مدرهکارب
 تعاس ود دن روبجمو درادن هوجد

 ملیف یرسکی ندیداب |ردوخ تفد
 هچ رک | دننک فلت شزدایب یاه
 شیامن زین بوخ یاه ملیف تاق وا یف#
 مک یرهقب_اهن آداد يا و دنهدیم
 ار لاس مراهچکسی همان رب هک تسا
 نیا یامنیس هس هک ینروص رودنک یمن +

 نی رتهب لاس مامت رد دن اوت مرغ
 هجردیامنیس ۱۵ ۱۱۳ یه #4
 . دنهد شیامن اد توتیاب لوا

 یاهامنیسزا مادک ره
 یاسنیس ود ابی یاب رمش نیا
 هتسویپ و دنداد وادرارف نفتی
 _هب دنهدیم شیامناراهنآ یاهمث
 ابن یف تسایلاستج گن

 ورحنومزراپ دردم
 -یمندرا و وب ,۵.دآد # در

 مس بمیمی# كيدزن هدنیآ رورک) درک دارقرپ

 ور هریفو یراک و باتف [ددینااکم
 هام دنچان و میتیب اند نآرد دیاپ
 هوبنیربخ مهرثدآ و یناپمک زا لبق
 یامنیسهک دشروطچ تسیث مولعمیلو
 ورک هرطاخ دیدجت هداپ ود تاریا
 هک تسنب| كايامامنیس تاداغتف اذآ
 امت یلاع راعهاشزا یا ملیف

 رهوش نم و نوعرف هچیلاق ریظن

 هزی زعو رب بیجیابیزو ماوخ یم
 - ملیف و ۲ ورادگب شیاءا ضرعمب
 یشرت یارب !دلاتسی رک امنیسیاه
 درادهگن

 قوف یاه اشیس تسارپب
 داجیا ملیف مضو رد یاهزات لوحت
 ینابک ماین ملیف قباس لو دننک
 تي لاسرد و دوشدراو ترزب یاه

 وووشمو اپملیف نی رتپب زا موبلآ
 رازاپ ودنهد «!ر!ناگشیب رته نی رآ
 و یب رع لذتبم یاهملیفاب اردوخ
 ماکو ینیپیلیف و یدنهو ینایلاتیا
 . دنهدن تسدزا یکیزکم یهاک

 راتشو یامنیس هسزا كب ره

 و نلاس مضو و ملیف شیامن رظا

 ی ایص و صخدنهدیم شب امن هک یلاهملیف
 نآ دب و بوخ یاههبنج هک دن راد
 هجردیامنیس بیت رتب و دوشیم رک ذ
 ,دنت دابعلوا

 ناربا امنیس
 -دب ز سیسات ودب زا اهنیسنیا

 هچرکه داد شیادن !داهملیف نیر
 ندرک فیدراب ۱۳۳۰ ناتسب اترد
 هتاغو نالسر| ریما ریظن یل اهملیف
 هرطاخ وب كي دزن دا ز روش و نیطایش
 نادنمقالع نهزا اریلاع یاهمایف

 ال روطچتسین مولع-یل و دنک رود
 دنم وربآ یعضوب اد نلاس ناپک
 داهرارت سکدامنیساپ و درک ریست

 یاس :زان نا
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 تاداقعنا
 تیاهر امنیس یاهلرتنک -۱

 بلعا و دننک یمئلاز بداو تک ازت

 رد و هدرک راتفریدنتب ناب رتشماب
 لثسم دن رضاح تمواقم تدوص
 ودز امنیس نیا یلان رهقیاه ملیف
 ۱ دننک دروخ

 رتشب« ونک زو رب یدصتم -۲
 تساجک شساوح تسین مولعءعقاوم
 هکت ۲ ات «د )دملیف سنانسكی
 , دنک ی

 امنیس شیامن هاکتسد -۳
 دنکیم راک تلکیسروت ومهثن ام یهاک
 :تسا نایچاشآمت یتحارات بچومو

 سوریس امنیع
 زاد نلاس تیحذ) انیسنیا

 شی اما تیحژا یلوتسا نا رب امنیس

 شیامن و پوکسامتیع هدرپ و ملیق
 مدقم نیرکسادیاو هقی رطباه ملیف
 نیا تانسحمژا تساهامنپس مامت رب

 شیامت ی رع ملیق هک تمنيا امتیس
 یدناب داهچ یادصرکا دهدیش
 مو رد و دنک بصت كين وف ورتس

 دام و دهدب یلک ت رلاسا
 دنده ادورتم یاهلیف قباع
 یربب!رپ تختب ابیاهامشیس نیش
 درک دهاوخ

 تاداقدت [
 مسلبف شیاسش مقوم دد

 . دی دنا وتیمن یزیچ هکی دوط
 رارق یدوام اه وک دنلب - ۲

 اسصتپسملیق شی اس مقومردهک دن داد
 دتعد یمدازآ او شوک پوکس

 ةلابام امتیس
 تشررد ناو یمار امتیحنیا

 یب وخ نلاسهن اریزتس اد ۳ هجدد

 شیانن یا هچوت لب اقیاهملیف هندداد
 لیاف قیاس عضو اب جیهو . دهدیم
 ملیف ندرک دزاد ددو تسی هسیاقم
 لاسو دراد یئالوطدبج هجردیاه
 مدیومضو نیمیب امنیصنیا هک ت سام
 ودهاوخیم يلك تاریمهتو دوشیم
 نوذپ دن اس لاحنیمهب یلاسدنچررکا
 ناربت تاب امامنی- فقسدتن ام كش

 تساپنت دم!تخب ده|وخ و رف نآ فقس
 کلن ریظت ملیف دنچ مالکد هک
 رو لاوانراک یارجام و اقیرفا
 زا لبت تی یربخشیاهلیقزا یل دو هتک یم رظن بلج نآ یاهرودب رک
 نوفامارک هحفس عات ۳ ملیفعورش
 راعزا اد شوک اهن ]هزوز هک هداد
 ابنیسیغولش یاهشردودزادت ایم
 یل دنستسا رفت ودیآ رب ی دنص ره
 هنافساتمودع راد قطان همهزل یاه
 هک تسیت مولمم و تسین یسداف

 مشونیآ ثسا رضاسا رجاءیس ریدم
 ء دشاب هتشادم|ود

 زنا رو ی
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 9 ریل ۶

 0 77 ی

 نیرخآ
 ۱ بوکسامنیسل وصحم و

 لاس یگند امت و

 ینارمک 3
 نشست دتباتوب

 ۹4-79 ی دم زد ار مش سم

 9 یو جو جو یو جو جو جو یو یو یو یوم یو و و

 و سس ست یاسر ید یی سس سبب ی حج یا وحی ویو کا



 دا وز یه,ها و
 زا ی را امیها را یاقوت
 ودرادتاغیلبت هل ُ

 ناشی رته ءآ 1

 ۳۳ یابا ز نوک
 دا,
 امایسمد ال اقم رس

۱  
 دیآ اعرف هجا ۱

 3 مایاو 9 1
 -اب دالک و سوی رتپببدو ۲ ۱, دال

 دن دادی زبااد ماهر
 را

 یدهار یخ رم یاقآ

 هک اءش تالا وئس خیس
 خساپ مونبا

 ۱ دشابیمناتمو زا دروم

 اه هنصزا یضهب دد- ۱

 یلامنیسیاه -ةح هلیسوب و دوب یفبقح

 هنحص یاد دوب هدمآهدرپ درب

 یفودصم ریشا-ب زود هداب یار

 وا
 <« وایت تبا زیل |» ملیف نی رخ ۲

 رد هکدرادماسن (یرثنرر هقطام)
 هیهت ربامنی ودلک و رتم یویدوت-|

 : تسا هدش

 ادی | وو نامه« پوکسو رتمو-۳

 1رتک در یک اتم تسا < نی رکس

 نی آ كين دیشه> یاقآ
 می رکشتمدی راد امب هک یفطلزا

 دهاوخ مادقا امش یاضاقت ددومرد

 ناتعالطاب حفاصنیمهرد هجبثا و دش

 , دیسر دهارخ

 شاذامه كنش وه یافآ
 یاههایفب تبسن امش ثاداقتن|

 مهام دوب بوخو اجب راپسپ یدنه
 هنش وا را یتم-ق زا راطا فرص ابا
 . میقلاوم « امغ

 (تاهفصا) تایب س> یافآ
 روب زءیتاب رک |تایلمع -۱

 ۷ دوب رگید ران كبب نلش

 روب ز-م ملیف هشیپ رس - ۲
 لدو تشادمان (نارچاک و یتسا>

 ادا «ددان حروجورپ_ ادداگنرخ
 , درب

 این دمامت رد ٩ دادن رلیاد ۲

 مع وضو, <تداو)۵

 هب رک ۵ ازها یافآ
 «تاکسا فلادن رو یاایف ری" 4 ۱ 1 ابیرقت < رن رک م2۱ 2-0

 زا
 ؟ددن

 , دو

 اد وچارچام درب هاب 5

 شیامن ديشرومخ هک او

 ۱۱ یااشا - ۲

 وا ۶ اجماع ع <
 [ راوها)

 یتساوخ دد یاهسکء .داد میها

 هدلب ۲ یاه «

 درگ یهازش بلاچ
 7[ )یدسا- بیاقآ

 » سردآ

 هاشداب لهچ هکشیادا سپ «ندوب
 فورمم لولب و !یداوس دشابیم «ایبلکد

 رخادانیا دد هک زبد رتکنل ترب دنکیم هناگ هچب یاهراک «!یداوس نیتسخن زیورب یاقآ

 رتمک شناسشج كنیع هکبیلاحدد دنیبیم

 زاب )ملیف رد تصا روبچنهداچپ و

 7 -تقت ۰ ۳ 10۳

 ن اومار هرس ورا اس

 | افیارک داب ووئیلا ( درک دوبعاهنآ
 دومنیم

 هوجوعدوب زعیاههزامش - ۲ وب وج وج هج جی سس

 یدوزب «لادنیج> زا - ۳
 | یامنیس رد «دقدنلب نادرم» ملیف

 | درد «ایددریژ ردو ملیفو لایور
 دهاوخ هداد شیان سک د یامنیس

 دش

 یرهشوب ردخ یاقآ

 (ناداب[)
 درک حداخامش .,. زب زع هدنناوخ

 ,دید دن ربخنآ لغ اد زا ودب |هداتسب |

 یفنص تسا یا هلجم «امنیههراتسو

 هحفص لپچرد هنفه ره و یصاس:خاو

 نآ ناکدنناوخو دوشرشتنم دباب

 دنها وغیم یفلتخم بلاطمكي ره ربا
 اهتسیت دآ یاهسکع دادن رط یاهدع

 ۱ زیکن|توهش یاهسکعامش لوقب
 و نسیکلس ثالاقمیسج هدنشابیم
 دنراد تسود یکینکت یاهندعب

 یدمک تاعطتو دابخا هب یخرب و

 رد مينکيم یعس مهام « دن دن,قالع

 و میددآ درک اد اهنآ مامت هلجم

 ۱ م؛ دادهگل یضاداددوخ ناک دنناوخ

 تسا ناکه اوغ لام امهلجم اریز

 . هوشیم رشتنم اهن ۲ رطاغب اهنت و

 نکن |وع هی مرا دراظت !ن,ضرد
 اد دوخ یاههنعاوخ و تاداقتن |

 اتکا رب حرص ادهلجمات دئدپ وب
 . میئامل رشتثم یموع مبط باب

 تا ۷۱ هلو



۲۳ 

 نآ رد هک یدوجوم اری) ۰ دوب رشالبو هجبتل یب نرفن و مشخ

 دوش تبسنارم ترف و مشخ تسلاوتین هوب هتسشن مرب|رب رد هظحل

 نکسمهنوکچیتساو .متشادن مه یمیب و سا رهوا زا یف رطا .د زیکن ارب

 یهوجوم ؛مسرتب دیسرریم نم هناشب تمحزب شدق هک یدوجومزا دوب 33
 -زجدشیمن هدید شراتفر» رهاظ مضورد یاهدامل|قوفزیچ چیه هک

 نیمهرطاعب اب[ دوب كچوک شیاپتسدو تشاد یلیم یلوک هلذب هب هکت ۲
 تاعاسردیرکیدد رمودوب هتخابار شناج لا ودرد یدرم هک دوب نذژ

 هرخالاب نمباذمهیام نیا ؛لشادودوب هتشون میارب یکدنز نیسپاو
 اد ییابح هک دیس ریم مرظنب نانچ هظحل نآ رد ؛«د رک اد شدوخ راک

 بابحنآ نتفد نیئاپو الاب و سقد یاشامتب مدوخو هدرک اهر اوهرو 1

 .دشابهدیک رت بابح هاگت [ ومشاب هتخادرپ

 ژادمپ هک مشاب هتشاد رطاعتب سب نیاژا یاب مدرکیمرکف مدوع اب 3
 بجوماریزمشونب كاينک دیابت ناداب ریژرد یئامیپءاد رتمولیک نیدلچ
 هارب تسهزال هک روطن 7 مدآ نابزو دوشبم ساوح توخدو یتخرک

 هادیلادجو هرجاشمنز نیااب هک مدوب هدمآ دعق نیدب نم .دتفایم

 هتشادن رب دوخهشقن ماجن یا رب مدقكي زونه هقبتد نآات یلو مزادنیپ
 ؛دوب هنفک هچ فونهمع بسا نيز ؛هدابرد لشار یتساد .مدوپ

 :ودیسر مشوکب لشاد میالمو ماد[ یادص هاگنآ . . .-
 تعارتسا ودی ورب ناتقاطاب تسارتهب .دی ًایمناتب اوخهکنیا لتم

 یمارم و دوب هتسشن لشاد .مدرک ژاب ار میاهمشچ نایکا
 مياجزاناکت كياب .دوب هدادرارق شنماد یودمه ادشی اوتسد

 من ادرک رب ارث ۲ یودینیسدوب كي دزن تف رک زیمب متسدلاحن ] دد
 یور هکدوب نآ نم نتفد باوخ تلع . مهاوخیم ترذ

 یتحاد یلدنص یور هناغیانک رد الوسم نم .مدوب هتشن هیاپ
 «منکیمزا رداد مياهابد

 4+تسبن رویا .دیدرک یئامبپهاد یلیخ زورما هکنيا

 شدوصقمایآ ...نیا دوجواب تشاد یمادآ و هناموصعم
 هداتسیا هک لات امهردو مدرک مهرداد مياهمخا ؛دوب هچ لا

 لغار.مهدناد شباوج الصا مدوب هتف رک میصت .مدش «
 ده|وخیم م-اد دشاب یبانفآ و بوخ اوه ادرفرکا»

 و موش شراوس مناوتبات دینک هیبت میارب مادآ و عیطم

 تا هرکه نم نوج

 یسا هبنعادرف دیاهدرک شومارفسپ >
 « دیژادرپب اداه را رتشک نآ رک راک
 < مينکيمتک رح رهظزا

 ردیاب نم
 و یلاکشا نیا دوج واب

 و
 ناتاد» مدیس رب و متسو رگن یوب «د)ث ریح ینامشچاب

 رو هبنش یاهزور نم دیتسن دیم اجک زاامش . تسیت
 را هزءتسد هب

 ورک

 منا <۱ (ژادرپیم
 کو ,لبق یتعاسهکن انچمهدشدوا [ كشاودزیق رب شت :رش هجوم زنی دوغ ینطاب لی كالخرب و یقارکن تیابناپ

 و بس فوم
 ِ رت قیمع زین شر ادصنجل

 دوب هدش نمدلوت لاس نیمهد زا
 : تفک هدشرت

 ییسا 7 لا رتمک ناتمهفهوقسپ دینادیملاش رکا
 یا هپده دینک لمات هقیقدكي الاح . مدرکیم

 ر كن رب ناطارد لغاد هاگن ۲

 تشک زاب اصع كياب یاهظحل زا
 (رتیماد هژا-|وءایشا ریاس , تسامش لامنیا ؛ دیئایب و

 ۳ | وشیما راصع نبایل و دینیپب و دین زاب 2 3 ربا یل و دینی و دیئک ژاب یرکید تصرفرد دیو ِ ۰ ده
 ۰ «مهدب امشب اصشش

7" 
 م م|ددروآ ناتیام؛
 یا راست ادب و ورک زاب زاب |

 سد

 را رب تسوو» هشیمهید هک یئاصع نامه.دوب ژوربم[یابصع
 روررتتیزالط)ایداون ادروب زدیاصع ۰ درکیم هیکتنآ یورب و
 .تشاددا رق جاعز| یکس هلک نآ هتسدرسرد

 (مارسم یلرخ . مرکشتم» متفکدول] باتشوهتفشآ یتلاحاب

 رم رتدوز هچره , دیورب ناتقاطاب منکیم شهاوخ الاح و
 «.دیداذگب اهنت

 > اسجراخ قاطازروتفرک ارم تسدلشاد تالجنیا لابندب
 ک . تسب مرستشپ درد و

 :مدرشفیم متسدرد اراصع هک یلاح رد مداتسیا قاطاجراخ رد
 زا ینادمچیه . میوگب یریخپ بش هک دوب هدادن تصرف یتحنمب یو
 ظ . دیسریمن شوکب نمیشنناطا نورد

 رد متفدا ةاطایوسب و مداتفاءهارو رها ررد یمارآ و یکتهآب
 یخ ه؛رابکی . مدوب دادیم نمب اراصع هک هظحل نآ ردشن امشچ تااحرکف
 زا یشان هودن اوجنر نآ دد] هک مدوب هدیداد ینامشچ ۰ شیپتقو

 ۱ . دوب نایامن زاردنایلاس باذعو درد
 .نیعدد وتءانماب هتخیمآ و زیمآرورغ ینلاحزین ناشچنآ رد

 .دشیمهدید ماحرتسا و لان زایدا زیب و ریقحت لاح
 ةربمزو ربمآاطاینی دو دیدج قاطایوسب هک لاحت ابهرد

 رد مدن ادرگیم متسدردمدوب انشآ رایسب نآاب هک ادیئاصعو
 ۲اخدور رانک یاونیب نز نامشچ كن رابلشاد نامشچ كند یتح
 دازن كيزا ودره هک »مآمدایاریز مدرک یبجعت یل و تسا یکی
 هچد رگید هنکن چیه دد اونیب نذ نآد لشاد نيب هنرگد
 ی . دوبل دوجوم

 ۱ : مه لص

 متساخ رب یاجذا دوز یلیخ دم زود خبصم
 ما هطوحم فرطب هناحبص فرصزاسپ هلصانالبو

 ودوا

 میتفد دیمهاگن اداهسا قاریو
 لوس تب در یاهنیز نیجود



 تبچ اد +نومرلاس» تسارتهب سب> فک خداپرد هیدوهلاس
 هدادا یداوس ی زب نونک ات تسنکمم بسا نب| . مک ها بل

 من | وتبم نم .دز هه| وا نیم زبادمناخ متشیطم ثروحرمرو ۱ 4 مع ۳

 ۳۹ مشاب هتشاد نانیمطا رکید یاهبس

 * اگداوب

 یا و دشاب
 ۱3 ار

 سوصخم یراوس تبچ زو رب شیپ لاس نیهنچ ۱دنومالاس انتی
 اهرا رنج ردناوبح هکد وب یتدمیل ودوب هدرگ تبب را و یراق

 زا رزیدنلب هچفاطیوراهنیذ نوچ , تشادیماو جین ۳ دشیمراوسنآ رب نونگنیل و یهاگهاگطقنو دین اردک دخ دو
 هوروآ دوخاب یهاتوک نابدرن ات مينک ادص ادرتهم ی

 درد راچدزید اهنیذز| یکی باضتنا تپج . هشکب نیئاب 1
 نوعالاستشپ یارب یرگیدودوب هنهک یلیخ ابن 7 زا یکی ها

 هک دندوب هدرک شوعارف ودره اربذ دوب هفیگ ماهه هد یابد زا نسم تفرک شب )رس داپپ اد رتهم یتدم نونکنیا و نر رسو دوب هدناشوپ توپکنه وات ادیموسدو» . دومنیم فر گ

 طقف تسبوخ یرخآ نبذ نامه متفک نوتکینل و هب .تسا هنگ را هدافتسا دزومالصا لاسجنپ و تسیبدودح ددیتدم یارب روب نم نانو
 . تسا هدش هداتهرف ندنل زازور نادهدنک لاین یلغا مناخ هکیروط,دوشونات دنازب نادب یباحسکاوفاب تینا

 یراوسساب دن وادلیع عقر«هچ منااخ» دیسرب نوتگنیلو

 رثساپ

 < دنو
 روایترایهرد یولچو نکرضاح ادنومالاسوت .رپظزادب» 7
 «تفد مهاوخ یلشامناخ هارمیب مدوخنم

 هعر منا رک راک هکن ] لا لبقات متفد مدا6 قاطا فرطب هاگن"آ
 و منک یکدی داهباسعب دنیایپ دوخ یکتفه دزمتسد تفایرد تپچ
 دوغب السماکاد مرطاخرکف كي هظحل نآرد . میام رضاح اداهرتلد
 -یسزا لزنم نیمدختسم هیلک هنوکچ هکنیارکف ؛ دوب هتشاد لونثم
 رابب یعضواب ناوج یاهتهدخشیپ ریاسو رتهمات نونکسیلوو بک
 یارجاددو دن رو ایم ناب زرب ادیلشا مناخمات هناعضاوتم و هنام رتعم
 , دنتسه اشوک شرماواو تاروتسد

 دشاب اپ ۲ رح یالاب یمناخ هکن ] نودب لاص نیدنچ هک یلابنیا
 یهن ورم! اهن اب هک یمناخ نتادرکف زاودن دوب هد رک راک هناغ نیا رد
 . دن دشیم تحاران دیک

 اب هتخیمآ هاگننآ .دندوب هدش دونشخ دیضاد وحیطم 4 رکچ
 هتشذگ بش یتفد دوب رهاظ بیک یس نامشچردهک ما رتحا دمضاوت
 رایعب زرط و دروآپم ياطا نوردب ار نادیاچو یروق یوتحم یلس
 وسممرطاغ زا تشاذگ زیم ءود لشادیولج ار ینیسیو هک یا ابدوم
 اد بک یسغارس یتق وهناجبب فرص ماگنه زیل زو رن آحبص .دشیمن

 اتو تفکدوبهدروآ| رمهناحبص هک یناوج تمدهشیپ «ناج» مشف
 ,یدیامن رضاح مقوعباد مناغ هناحبصات تسا هتف رولاب هقبط, بمک
 اد نوتکنیلو متسب رکن نوربب «قاطا هرجنپزا قوم آردمه يثفد
 نیز ندرکقارب دندز سکادلوذشم یصاخ ناجی دّق وشاب هک مدید
 نومالاسب یکدیسدیارب یتادوتسد ناوج رتهمب اب" مد .دشابیم نا
 اباقومدشلوفشهدوخ بانک و باسعب رکیدواپ راکفا نییاذا سب هم
 هک لاستسیب تشذگز اس ماهناغب ینزندمآ هکنیازا مدوب لا 4

 و بارطضا هنوکچیه دوبهدیباوخن نآ فقسریذ ین[

 هتشذگ به هکدمآ مدایب .دوبهدرکن داجیا میارب یرطاخینا
 هدرک و ادیب !رهلشار مدوب هتفدباوغب یا هظحل یرادب رانک رد ید

 دوب یتاملک نیع تاملک نیا «دییاوخب دیوربتسا رتبب «پیلیل» ۳

 .تفگیمنمب شیب لاستسیب مداتسر- ایا

 یکتفه درمتسد تخادرپپ نم و دندم7 مورنب دندرکیم داک 4 راز - هشیپ ولبطعارو هکین |رک راک و نیمدختسم هیلک رهظ كيدزل

 اهن آنیبدد نابغاپ رس نیلمات هک مدشهجوتم یلو متشک قسم ۶

 یشکر س یارب مئاخاب یو هکدنتیک مپ متف رک ادواغارس یتفد

 را

 یخرمآرلان آ وهتخادرپ اد یگمه دردنسدو متفگن چیه تسا هتفد غابب
 لشاد میوع رتخدو نیلمات من اوتیماجآ هلنحا نآ رد متس ادیم مدرک
 هک متنايغا-ب زا ینسقدد ادودن ] .دوب حیعص مسدح منک ادییاد
 ووخ اب زوربم] هک یناتخروو تاتابت رپاسو هره)رخو ایلماک یاپلگ
 .دوب هدش «تشاک احن رد دوبهدروآ ناغهداب شیاهررفسزا

 زا ما هتشاد-ن یصصات ینابغاب و یراعلک درومرد هاگچیهنع
 یتتد .ما هتشاذگ نیامات_هدپمب_الماکاد هچقاب و غابهراد| تهجنیا
 هراب ردهک مدینشا دلشار یادص ناتخردتشپ )ا مدیسرهطوحم كيدزنب
 تاختیرغ و ندادهوشرژرطو هچفاب زادنامشچ یئذ دن ویب و ین ژ«ءق
 تسد رد ار شهالک هکیلاحرد مهنیلم.:و دادیم نیلماتهب یتارونس»
 نونکتیلوو بک ی س)اهک بیت رتنامهب هاب دوم وایسب یمضواپ تشاد
 یمسبت داتفانمب شمشچ لشاریتق وهادیمشوک لشاد ناتخسب مدوب هدید
 زانک ددنیمزیور مدید اروا هک هظعا نآرد تساخ رب شیاجزا و درک
 درکبمیسوزاب اد یتخرد هناوجو دوب هدزون |ز هچغاب

 بسک اب اتمتفرگ ادناتفا رسمدمآ نیل اپ هک مین دهد تءاس نم»
 نیلماتقاطاب متفايل ادامه نوچیلدمنکب غابدد یشد رک اشزا ءژاچا
 «+نیلمات تسین روطنب | مرشانشآ وااب ت مثفد

 روطه.ههرمن اخ | رچو تنک هاب دوم ینحل ون اموصم+یهاک اب نیلمات
 «دیل ام رفیم هک تسا

 یتاتابن و ابلگ هیلک > داد همادا هوخ تبحصب رکیراب لثاد
 مد وخاب میدوب هدرک یدوآمجزو ربمآ و نم هتشذگ لاسود يط هکاد
 شبیت رت ودرک لمح هکسلاک اب زداهن ]دشیمن هتبلا .ماهددوآ توهلپ 4
 یتدوص دوخ هارمهب نم.دنتسرفب یتسپ هبارع اب اد ابن ۲هک مداد ار
 زو ربع7 هک غاب زا یطاقت وروپ زم تاتابن و اهلگ مان نآ رد هک ماهدرو۲
 تصرفتسارتهب مدرک رکف .تساهدش تشادداب دن وش هتشاک دوب لبام
 مهدب نیلمات هب هداب نیا دد مذال تادوتسد و مدامشب تسینغ اد
 اجنیازا نم دسرب یتسب هبارع اب تاتابو ابلک ی تق و تسنکسنوچ
 «مشاب هتفد

 نیادد نیلمان مه و اش مه دیدرک یئاجبالماک رو متفک
 همادا ناتراکب تسا رتهب . دسیتسه دداو نم زا رتشیب تاعوضوم
 « دیهد

 ۶ تست روطتیا.نیلمات . میا هدرک مامت رگید اد نامراکام و
 تسدد میارب هک یلاچرطاخب ترسمهژا نم فرطزا منکیم شهاوخ
 یلیخ بثلاتشدردولک مراودیما هک وکب وابو نکب رکشترایسب درک
 ژادمب تسا رث وم دایسب ولک رد عفر یارب سوتییلاک دا نغود . دوخ رتوب
 < متسرفیم یوکا رب نآ زا یرادقم رهظ
 هکدوب یراب نیلوا) «مرکشتمرایب اش فطلزا ؛مناخ»تفک نیلمات
 نود نیلعات هاگنآ (تسا هدش دردولک واجد نیلمات نز مدينشیم
 دای یناهزیچزورما نم «بیلیف یاقآ» تاک هناهضاخینعل اب هدرک
 . هشیمهنم .مریکب دای یضاغزا مناوتب مدرکتین رکفزکر ه هک هتفرک
  مئاخ هکمدش هجوتمزورما یلو مدداد المکدوخ داکب مدرکیمرکف
 .نأنگو ۰ هنداد یرتشیپ طلستو تداهم نمزا ینابغاب رد یلشا
 اوخ هنرحدد یتامولعم ناشپا ءزادناب مناوتب تقوچیه متکی

 .«معالطایب دح هچ ات هکدندلامهف نمباعتاو ناشیا .ملک
 :نیا» تفگ هد رک نیلمات هبورلشاد میومع رتخد

 اد هزاب دو طقف نم . ینکبمیبفل هتسکش ارچ «ین زیم
 بم ناتخددتیب رتو ندناشن ءداب رد یلو مدادیتاعالطا اپلک

 قاب تبای . همدم ات هود تبظاوم نآزاو
 , یاهوادن ناگن نمب اد روصحم غاب فلتعم
 : «ینکب ادراک
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 الدغب دز لبچ و اباب یلع
 دو امتیم مرگ رساد 2 تای دود تدرو 4۳ تا "ِ
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 )در دزد لبچدابابی لع

 تسا لا اس: یوپدوتتا ۳

 ه)دغب دز لبچو ابابیلع
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 94 رود خن رشد و 2

 کا و زیپ وری رس

 0 . ده ۳تا را
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 فورعم هشیب رنه درو ناگ ۲ : 0 1

 دشدهاوخ هداد شامت لایو» یامنسرد یوزا یدیدج مایف یدوز ۳

 و وب ویو و بل بد و



 ۱ 7 ی 7 اس نا طه #

 داگهاش ش رنک درب هام ملاد ۹ راز نیرت یلاع زا یکی

 روهشم ناو ۳ راک((دیرلوراک»)

 و : رب ۳  و ۳ و

1 3 ۰ ۳ 

 ۱ 9 سس 0 ۳. ی 7 1

1 ۱ ۹ 

 ۱ هو هص 35م - رک

 »زا اا نم ی هام

 هما او ۱
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 هوا ها و


